Hof van Oldeberkoop
Menu

Gewoon lekker, maar lekker gewoon!
Elisabeth en Edwin

Soep van de week
Soep

6,50

Vraag een medewerker naar de
huisgemaakte verse soep van deze week

Voorgerechten koud
Broodplankje

5,95

9,95

Tomatencarpaccio met geitenkaas en een
frisse salade

Carpaccio

11,95

Heerlijke rundercarpaccio met frisse salade,
pijnboompitten en Grana Padano

Trio van vis

12,25

Huisgemaakte tonijnsalade gegarneerd met
gerookte paling en gerookte zalm

Voorgerechten warm
Kruidige champignons

8,50

Gebakken champignons in een overheerlijke
tuinkruidenmarinade

Vegetarische mini loempia’s

8,25

Groenten-loempiaatjes in een pittige
chilisaus

Rijk gemarineerde schnitzel met
huisgemaakte jachtsaus

Oma’s stoofpotje

18,95

Malse varkenshaas gevuld met champignons,
ui, spek en geraspte kaas

Tropische kipspies met yoghurtkoriandersaus

18,95

Overheerlijke kipspies geserveerd met
gegrilde ananas en huisgemaakte saus

Spareribs met huisgemaakte sausjes

19,95

Door onze slager geselecteerde, rijk
bevleesde spareribs geserveerd met
overheerlijke huisgemaakte sauzen

Biefstuk van de haas met portsaus

25,95

Bourgondische schotel

27,95

Door onze slager geselecteerde, malse
biefstuk van de haas, met huisgemaakte
portsaus

vleesschotel met onder andere kip,
varkensvlees en biefstuk
(speciaal voor de grote eter)

Visgerechten
Snoekbaarsfilet

20,95

Sliptong (3 stuks)

21,50

Boterzachte Snoekbaarsfilet, geserveerd met
huisgemaakte mosterd- en remouladesaus

Vleesgerechten
Varkensschnitzel met jachtsaus

21,50

Boterzacht en langzaam gegaard rundvlees

Heerlijk vers brood van de bakker
geserveerd met kruidenboter en aioli

Carpaccio vegetarisch

Gevulde varkenshaas

18,95

Overheerlijke sliptongetjes, geserveerd met
huisgemaakte mosterd- en remouladesaus

Alle warme en koude voorgerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter. Al onze hoofdgerechten worden
geserveerd met aardappeltjes, friet, een frisse salade en een wisselende daggroente.
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Vegetarische gerechten
Vegetarische wrap

Nagerechten
17,50

Rijk gevulde groentewrap met gesmolten
kaas

Vegetarische courgetteschnitzel met
tomaten-kruidensaus

17,50

Huisgemaakte, rijk gekruide schnitzel van
courgette

Veganistische “kip”-spies

18,95

Geserveerd met gegrilde ananas en
zigeunersaus

Vegetarisch stoofpotje

19,95

Huisgemaakt, rijk gevuld groente stoofpotje

Kindermenu’s
Kroket met patat, appelmoes
en mayonaise

7,95

Frikandel met patat, appelmoes
en mayonaise

7,95

Kipnuggets met patat, appelmoes
en mayonaise

7,95

Coupe vanille

6,00

Dame blanche

6,50

Sorbet

7,25

Âld wiif

7,25

Vanille ijs met advocaat en slagroom

Vanille ijs
met aardbeien en slagroom

7,25

Café glacé

6,75

Kinderijs

3,95

*kindermenu’s zijn inclusief kinderijsje

Alle warme en koude voorgerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter. Al onze hoofdgerechten worden
geserveerd met aardappeltjes, friet, een frisse salade en een wisselende daggroente.

