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Soepen
Tomaat-paprika soep met bosui en kip       € 5,50
Courgette soep met gerookte zalm        € 5,50

Voorgerechten
Carpaccio met pesto, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat en Broad beans  € 9,50
Kalfsrosbief met tonijnmayo, rode ui en kappertjes      € 8,50
Tartaar van gerookte zalm met rode ui, kappertjes, bieslook en crème fraîche  € 9,50
Gamba’s in pittige knoflooksaus geserveerd met toast     € 9,95  
Toast met gebakken paddenstoelen, spek, ui en kerrie mayo    € 7,50

Maaltijdsalade
Salade Surf & Turf met biefstukpuntjes, gamba’s en huisgemaakte dressing  € 17,50
Salade met gebakken paddenstoelen, walnoten en truffelkaas    € 14,50
Salade met gerookte zalm, rode ui, kappertjes en pesto dressing    € 16,50
Salade met pulled pork, champignons, paprika en ui     € 15,50

Hoofdgerechten
Saté van kippendijen met satésaus, atjar, cassave en gefrituurde ui   € 15,50 
Spareribs met oosterse marinade en sparerib saus      € 16,50
Kogelbiefstuk met saus naar keuze        € 18,50
Hamburger ‘De Hof’ 300 gram burger met spek en truffelkaas    € 16,50
Varkensschnitzel met gebakken ui, champignons en spek, frietjes 
en knoflookmayonaise 350 gram        € 15,50 
Kabeljauw met truffelrisotto, bospaddenstoelen en rucola     € 17,50 
Zalmfilet met tagliatelle, rode pesto, en rucola      € 17,50
Vegetarische quiche met geitenkaas, courgette en cherrytomaat    € 15,50
     
Gerechten van de grill
Bavette 250 gram          € 21,50 
Buikspek 200 gram          € 18,50
Runder rib-eye 250 gram         € 24,50
Kalfsentrecote  200 gram         € 22,50

Gerechten van de grill worden geserveerd met krieltjes uit de oven en groente garnituur



Nagerechten
Dame Blanche           € 6,50
Missisippi mud (chocolade mousse, gekarameliseerde pecannoten, oreo koekjes en karamelsaus) € 6,50
Klassieke Tiramisu          € 6,50
Rood fruit compote met vanille ijs en slagroom      € 6,50
M&M parfait met chocolade saus en slagroom      € 6,50

Borrelkaart

Nacho’s
Nacho’s met tomatensalsa, rode ui, bosui en kaas       € 9,50
Nacho’s met kip, rode ui, bosui, mais, jalapeno en cheddarkaas    € 11,50
Nacho’s met pulled pork, rode ui, bosui, hoisin en kaas     € 11,50
Nacho’s met pikant gehakt, rode ui, bosui, jalapeno en kaas     € 11,50
Nacho’s met gehakt, spekjes, bieslook, kruidenkaas en tomatensalsa   € 12,50
Nacho’s met 4 kazen, rode ui en bosui        € 11,50
Nacho’s met gerookte zalm, prei, kruidenkaas en tomatensalsa    € 12,50
Nacho’s met gebakken paddenstoelen, bosui, prei en truffelkaas    € 11,50

Nacho’s XXL           € 27,50
Nacho XXL schaal met 4 verschillende smaken nacho’s naar keuze

Hapjes
Brood met smeersels (kruidenboter, pesto en tapenade)     € 5,50
Kaas & worst (Jonge en oude kaas, grilworst en droogworst)     € 7,50
Olijven            € 5,50
Bourgondische bitterballen       6 st.  € 6,00
Luxe bitterballen mix (kaas, kreeft en black angus)    6 st.  € 6,50
Gehaktballetjes in satésaus       8 st.  € 7,50
Frikandelletjes        12 st.  € 6,00
Gemengde snacks        10 st.  € 9,50 
Chicken lovers (chicken wings, kip strips en kip teriyaki spiesjes)  10 st.  € 9,50 
Spicy lovers (pittige kiploempia, vlammetje en gehaktballetjes)  12 st.  € 9,50



Borrelplanken

Voor de lekkere trek           € 23,50
Een rijkelijk gevulde plank met warme en koude gerechtjes zoals 
 brood, tapenades, olijven, kaas, worst, gehaktballetjes, kipstrips, 
spareribs, bitterballen en nacho’s

Gewoon… omdat het kan!          € 29,50
Een rijkelijk gevulde plank met warme en koude gerechtjes zoals, 
brood, tapenades, kaas, ham- en droogworst soorten, gerookte zalm, 
kipsaté, buikspek, pulled pork en garnalen in panko.

De Hof van Gilze           € 34,50
Een rijkelijk gevulde plank voor de echte liefhebber! 
Deze plank bestaat uit hele kazen, droogworsten, serrano ham, 
brood, tapenades, olijven, peppadews, druiven, kletsenbrood, 
nacho’s en gehaktballetjes in satésaus

De borrelplanken en de nacho’s XXL zijn tot een uur voor sluitingstijd te bestellen.

De andere gerechten zijn tot een half uur voor sluitingstijd te bestellen.
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