
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  De inmiddels welbekende smoskes, tosti’s en  
                                                               Club sandwiches vanuit ons cafetaria assortiment nu ook 

                                                                 tijdelijk verkrijgbaar op ons terras! Zodra er weer meer 

                                                                   mag en kan, zullen onze koks weer voor je klaar 

                                                                           staan met heerlijke lunch gerechten!  

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOSKES 

Keuze uit een wit of bruin 

stokbroodje 

Brie   € 6,95 

Carpaccio  € 7,50 

Eiersalade  € 5,00 

Filet American  € 6,25 

Frikandel  € 5,00 

Gegrild spek  € 5,50 

Gerookte zalm € 8,95 

Gezond  € 5,00 

Goed gevuld  € 5,75 

Kaas   € 4,50 

Kip   € 5,50 

Kip Hawaï  € 5,95 

Kipkerriesalade € 5,50 

Kipcorn  € 5,95 

Krabsalade  € 5,50 

Saté   € 5,95 

Tonijnsalade  € 5,50 

Vegetarisch  € 6,50 

Gehaktbrood  € 7,50 

Geitenkaas  € 7,95 

Kroket   € 5,00 

Oude kaas  € 6,50 

Ham   € 4,50 

Viandel  € 5,95 

Hete kip  € 5,95 

TOSTI’S 

Geserveerd op foccaciabrood met barbecue mayonaise 

 

“De Hof”       € 9,95   Brie – tomaat – honing    € 7,50 

Ham – kaas       € 6,25   Kaas – spek – tomaat       € 7,25 

Ham – kaas – ei    € 6,75  

SOEPEN 

Geserveerd met plukbrood en 

kruidenboter 

Aspergesoep   € 5,50      

Tomatensoep    € 5,50 

      

CLUB SANDWHICHES  

Geserveerd op wit of bruin 

desem brood 

 

Carpaccio  € 9,95 

Kip   € 8,95 

Old Amsterdam € 7,95 

Zalm   € 9,95 

SALADES 

Geserveerd met plukbrood en 

kruidenboter 

 

Carpaccio salade € 14,50 

Caesar salade  € 13,50 

Vissalade  € 14,50 

Gekarameliseerde 

geitenkaas salade € 14,50 

 

LUNCH GERECHTEN 

 

Kroketten met brood    €   8,50 

12 Uurtje     € 11,50 

Uitsmijter met ham, kaas en/of spek € 11,50 

Hamburger de Hof    € 12,50 

met gebakken ui, spek, champignon en een gebakken ei. 

Geserveerd met friet en salade   

Wrap gerookte zalm met kruidenkaas €   9,50 

geserveerd met frietjes 

 

ZIN IN EEN IJSCOUPE? BENIEUWD NAAR ONZE TIJDELIJKE DINER KAART? DRAAI MIJ EENS OM! 
 

GEBAK 

 

Progressgebak   € 4,75 

Appeltaart    € 4,25 

Kevins 

Cheesecake    € 5,95 

  

BORREL 

Bitterballen 8 st.  €  8,00     Nacho’s gehakt            € 12,50 

Bittergarnituur 10 st.  €  9,50     Nacho’s pulled pork         € 11,50 

Kaasstengels 10 st.  €  8,50     Nacho’s tomatensalsa     €   9,50 

Kaas en worst   €  8,50     Nacho’s gerookte zalm    € 12,50 

Olijven    €  8,50    

Borrelplank “De Hof” € 29,50 

  Voor 2 personen met verschillende koude en warme hapjes    

 



 

 

  

 

 

    

                                                                                                                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SALADES 

Geserveerd met plukbroodjes en kruidenboter 

Carpaccio     € 14,50 

met bijpassend garnituur en truffelmayonaise   

Zalm & asperges    € 14,50 

met rode ui, radijs en kruidenmayonaise  

Oude kaas     € 14,50 

met gefrituurde asperges, beukenzwam en truffel 

Gerookte eendenborst   € 14,50 

met zoetzure biet en sojamayonaise   

 

VOORGERECHTEN 

Geserveerd met plukbroodjes en kruidenboter 

 

Aspergesoep met ham en ei       €   5,50 

Tomatensoep met soepvlees en bosui     €   5,50 

Rundercarpaccio met bijpassend garnituur en truffelmayonaise  € 11,50 

Tartaar van gerookte zalm, garnalenkroketje en basilicummayonaise € 10,50 

Gamba’s in lookroom        € 10,50 

Geroosterd buikspek met zoetzure bospeen en kerrie   €   9,50 

Risotto bitterballen met gemarineerde asperges en vanille  €   9,50 

  

HOOFDGERECHTEN 

Geserveerd met frietjes en mayonaise 

 

Diamanthaas met bospeen, zoete aardappel en champignonsaus         € 19,50 

Asperges Brabantse wijze geserveerd met beenham, krieltjes, ei en botersaus      € 19,50 

Kalfsentrecote met gegrilde asperges, gepofte kriel en rode wijn jus        € 21,50 

Roodbaars met tagliatelle, paprika, bosui en witte wijn saus         € 18,50 

Kabeljauw met asperges, krieltjes en Hollandaise saus         € 20,50 

Bouillabaisse gevuld met gamba’s en verschillende vissoorten         € 19,50 

Varkensschnitzel met gebakken ui, spek en champignon en knoflookmayonaise       € 14,50  

Spareribs de Hof met coleslaw en BBQ-mayonaise         € 18,50 

Romige pasta met asperges, paddenstoelen en truffel        € 14,50 

DESSERTS 

Cheesecake    € 7,50 

met witte chocolade/frambozen ijs  

Monchou taartje   € 7,50 

met Bastogne, kersen en yoghurt-Amarene ijs 

Karamelmousse  € 7,50 

met gezouten karamel ijs en slagroom 

Chocolademousse   € 7,50 

met gesuikerde amandelen, toblerone en slagroom 

Kaasplankje    € 9,50 

4 verschillende kazen, kletzenbrood en appelstroop 

IJSCOUPES 

Dame Blanche  vanille ijs, warme chocoladesaus en slagroom  € 6,50 

Sorbet  Aardbei-, bloedsinaasappel-, en citroen ijs met slagroom € 6,50 

Monchou  Yoghurt-Amarene ijs, Bastogne, eiwitschuim en slagroom € 6,50 

Oreo  Oreo ijs, oreocrumble, chocoladesaus en slagroom  € 6,50 

Romanoff  Vanille ijs met aardbeien en aardbeienroom  € 6,50 

Tony  Tony Chocolony ijs, karamelsaus en slagroom   € 6,50 

De Hof  3 bollen ijs naar keuze met slagroom    € 6,50 

Kinderijsje  Fristi ijs met slagroom     € 4,50   
 

LIEVER 

BORRELEN? 

BENIEUWD NAAR 

ONZE TIJDELIJKE 

LUNCH KAART? 

 

DRAAI MIJ EENS 

OM! 


