
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SOEPEN (1L) 

Goed voor +/- 4 pers. 

Tomatensoep met soepvlees en bosui   € 10,00 

Rijkelijk gevulde vissoep    € 15,00 

Bospaddenstoelensoep met bosui (V)   € 12,50 

 

BROOD 

Plukbroodjes met kruidenboter (5 st.)        € 4,00 

Plukbroodjes Deluxe (5 st.)         € 5,50 

    Met kruidenboter, tapenade en aioli 

Foccacia (200 gram)          € 6,50 

    Met zongedroogde tomaten en pesto 

HUISGEMAAKTE SPECALITEITEN 

Zalm tartaar (250 gram)  €  8,50 

    Goed voor +/- 3 pers. 

Sashimi van tonijn (200 gram)  € 11,50 

    Goed voor +/- 2 pers. 

Gemarineerde zalm (200 gram)  €  8,50 

    Goed voor +/- 2 pers. 

Bonbon van carpaccio (2 st.)  €  4,50 

    Gevuld met een rucola salade 

Gamba’s in lookroom (6 st.)  €  7,50 

Aardappelpuree (1 Kilo)  €  5,00 

    Goed voor +/- 4 tot 5 pers. 

Gekonfijte roseval aardappel (10 st.) €  3,50 

    Goed voor +/- 2 tot 3 pers. 

Romige pasta met diverse groenten  € 10,00 

(500 gram)  Goed voor +/- 3 pers.   

Zalmfilet (180 gram)   €  5,50 

    Aangebakken op de huid 

Visragout met 2 pasteitjes (150 gram) €  8,50 

Rundstoverij (1 Kilo)   € 20,00 

    Goed voor +/- 4 tot 5 pers. 

Geroosterd buikspek (500 gram) € 15,00 

    Goed voor +/- 3 pers.  

Rundersukade (500 gram)  € 20,00 

    Goed voor +/- 3 tot 4 pers. 

Spareribs (1 Kilo)   € 18,50 

    Goed voor +/- 2 tot 3 pers. 

Geroosterde bospeen (10 st.)  €  4,50 

Gemengde groene salade (300 gram) €  6,00 

    Goed voor +/- 2 pers. 

Gegrilde groene asperges (10 st.) €  7,50 

Ratatouille (500 gram)   € 10,00 

    Goed voor +/- 4 tot 5 pers. 

Geroosterde pastinaak (10 st.)  €  6,00 

Romige spitskool (500 gram)  €  8,00 

    Goed voor +/- 4 pers. 

VOORGERECHTEN 

Rundercarpaccio   € 10,00 

    Met bijpassend garnituur en truffelmayonaise 

Gemarineerde zalm   € 10,00 

    Met venkelsalade en kruidenolie 

Gemarineerde rode biet (V)  €   9,00 

    Met een crème brulée van geitenkaas  

 

HOOFDGERECHTEN  

Rundersukade     € 18,50 

    Met een stamppotje rucola en eigen jus 

Zalmfilet met pasta    € 17,50 

    Courgette, paprika en  basilicumroomsaus 

Truffelrisotto bospaddenstoelen (V) € 16,50 

    Met rucola en Parmezaanse kaas 

     

ZOET 

Kevins Cheesecake (1 st.)        €  3,75 

Chocolademousse (500 gram)        € 10,00 

    Goed voor +/- 3 tot 4 pers. 

Sticky chocolate cake (1 st.)        €  4,00 

Bavarois van passievrucht en mango        €  3,75 

Monchoutaartje met Bastogne en kersen   €  3,75  

 

HOE TE BESTELLEN ? 

- Gelieve minimaal 1 dag van te voren bestellen via mail of telefoon. 

- Wij bezorgen van dinsdag t/m zondag tussen 12:00 en 17:00 (het zelfde geldt voor afhalen). 

- Alles wordt koud aangeleverd dus dient thuis nog opgewarmd te worden. Opwarm 

instructies worden mee geleverd. Voor- en hoofdgerechten worden per ingrediënt 

geleverd. 

MAIL: bediening@dehofvangilze.nl  TELEFOON: 0161 74 50 80   

 


