
Dinerkaart



3 - 4 gangen menu ~ 32,50 - 34,50

Rouleaux van zalm en krab, piccalilly van rode biet en kerriemayonaise

*****
Bospaddenstoelensoep (4-gangenmenu)

*****
Duo van rund: diamanthaas en gestoofde sukade met pastinaak en rode wijnjus

of

Kabeljauwfilet met fregola en saffraansaus 
*****

Panna cotta van pistache, vanille en oreo met stracciatella ijs
of

Kaasplankje +4

3 - 4 gangen Wildmenu ~ 35,50 - 38,50

Trio van wild: Wildzwijnham, lolly van wildpaté en balkenbrij van hert
*****

Gebonden soep van konijn met kastanjechampignons (4-gangenmenu)

*****
Duo van hert: Rugfilet en de wang, hete bliksem en saus van vanille en rode port

*****
Gekarameliseerde broodpudding met sorbet van stoofperen 

of

Kaasplankje +4



Wandeling over de kaart ~ 47,50 p.p.

Rouleaux van zalm en krab, piccalilly van rode biet en kerriemayonaise

*****

Coppa van wildzwijn met gevogeltemousse, bundelzwammen en vijgen

*****

Bospaddenstoelensoep

*****

Kabeljauwfilet met fregola en saffraansaus 

*****

Duo van hert: Rugfilet en de wang, hete bliksem en saus van vanille en rode port

*****

Panna cotta van pistache, vanille en oreo met stracciatella ijs



Voorgerechten

Brood met smeersels (kruidenboter, tapenade en aioli) 6

Rundercarpaccio met bijpassend garnituur en truffelmayonaise 12

Gamba’s in lookroom met plukbroodjes en kruidenboter 12

Trio van wild: Wildzwijnham, lolly van wildpaté en balkenbrij van hert 12

Rouleaux van zalm en krab, piccalilly van rode biet en kerriemayonaise 11

Crème Brulee van geitenkaas met hangop van rode biet  11

Coppa van wildzwijn met gevogeltemousse, bundelzwammen en vijgen 11

Bloedworst met zwezerik, appelcompote en truffeljus 14

Soepen

Tomatensoep 6

Bospaddenstoelensoep 6

Gebonden soep van konijn met kastanjechampignons 6



Hoofdgerechten

Duo van rund: diamanthaas en gestoofde sukade met pastinaak en rode wijnjus 21

Doradefilet met gamba’s, gnocchi, groene asperges en witte wijnsaus 20

Duo van hert: Rugfilet en de wang, hete bliksem en saus van vanille en rode port 24

Kabeljauwfilet met fregola en saffraansaus 20

Eendenborstfilet met noodles, sesam en teriyaki 20

Fregola met bospaddenstoelen, pompoen en gefrituurde brie 19



Klassiekers
-geserveerd met bijpassend garnituur-

Spare-Ribs de Hof 19

Varkensschnitzel 350 gram 17

Diamanthaas met rode wijnjus 20

Wildstoverij 23

Runder Rib-eye met truffelboter 28

Portie Friet 3



Desserts

Gekarameliseerde broodpudding met sorbet van stoofperen 8

Lopend chocoladetaartje, karamel en bananenijs 8

Huisgemaakte cheesecake met vanille-ijs en slagroom 7

Panna cotta van pistache, vanille en oreo met stracciatella ijs 8

Coupe Dame Blanche 6

Coupe Karamel, gezouten karamelijs met slagroom en karamelsaus 6

Kaasplankje bestaande uit 4 verschillende kazen en kletzenbrood 12



Onze zaal
Heeft u wat te vieren? Wilt u vergaderen?

Wilt u nog even samen komen na het afscheid van een dierbare?
Of wilt u met een groot gezelschap komen dineren?

Onze sfeervolle zaal kan geboekt worden voor verschillende gelegenheden.
Wij luisteren graag naar uw wensen en maken graag een passende offerte.

Benieuwd naar de vele mogelijkheden? Neem dan gerust eens een kijkje
in onze zaal, spreek een van onze medewerkers aan

of neem even contact met ons op!

Lunch Unlimited
Maak van jouw lunch afspraak een gezellig uitje bij de Hof van Gilze!

Kom onbeperkt genieten van maar liefst 25 verschillende kleine gerechtjes.
Tussen 12:00 en 15:00 uur serveren wij namelijk onze “Lunch Unlimited”.

Dit is een lunch concept waarbij je voor een vast bedrag per persoon van
vele verschillende kleine lunch gerechtjes kunt komen genieten!
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