Hof oud Strijbeek
Afhaal en bezorgmenu
Kosten thuisbrengen € 2,50
(De minimale besteding voor thuisbezorgen is € 25,- )

Buurtbite € 8,50
Dagelijks wisselende dagschotel zowel warm als koud te bestellen
Jolanda’s gamba’s € 9,50
Gamba’s in romige chili saus geserveerd met stokbrood

Carpaccio € 9,50
Pestomayonaise, gemarineerde tomaat, Parmezaanse kaas en rucola
Henri’s Hamburger € 9,50
Kalfshamburger, Mozzarella, sla, tomaat en Serranoham
Gerookte zalm op toast € 10,50
Brioche toast, ei/truffel salade, gerookte zalm, rode uienringen
Tomatensoep € 4,50 ( 2,5 dl)
Italiaanse tomatensoep , gehakt balletjes , bosui
Uiensoep € 5,25 ( 2,5 dl)
van 3 soorten uien , kaascroutons, bosui

Brood met smeersels € 3,50
Borrel box € 12,50
Wrap gevuld met zalm , sandwich carpaccio , spiesjes tomaat en mozerella ,
serranoham , oude kaas, gevulde eitjes, olijven, gemengde noten, kruidenboter,

gezouten boter en diverse brood soorten
High tea box € 12,50
2 macarons , 2 zoete sandwiches, muffins, chocolade taartje , sinaasappel
taartje , sandwich komkommer, sandwich carpaccio, sandwich eiersalade ,
zalm wrap
Assortiment van 6 soorten thee

Picknick box € 14,50 voor 2 personen
Flesje jus d’orange, flesje melk, 2 stokbroodjes kaas , twee sandwiches
carpaccio, verse fruit salade, 2 muffins
Fles plat of bruis water € 3,25
Fles huiswijn wit of rood € 13,50

Voor 14.00 uur besteld is dezelfde dag afhalen of bezorgen. Bij
iedere bezorgbestelling rekenen wij € 2,50 bezorgkosten.
Afhalen is mogelijk vanaf 12.00 en wij bezorgen bestellingen
tussen 16.00 en 19.00 uur.
Bestellen kan via:
WhatsApp 06-57550162
E-mail info@hofoudstrijbeek.nl
Telefoon 076-7633651
Betaling bij bezorgen is alleen pinnen of gepast contant
mogelijk.
Buurtbites voor week 12 & 13:
19/3 gehaktbrood met aardappel / groentenschotel en champignon saus
20/03 varkensfilet met aardappelpuré, tomaten, spekjes saus
gemengde salade
21/03 gebakken zalm met pasta Penne , pesto saus en broccoli
22/03 runderstoverij met aardappel gratin en gepofte bloembool
25/03 gegrilde kippendijen met gebakken krieltjes en appel compote
26/03 gemengd vis potje met witte wijn saus , gebakken tomaatjes en
courget en kruiden rijst
27-03 pulled pork met gestoofde suiker mais , spek aardappeltjes en
barbecue , knoflook saus
28-03 gehaktballetjes in ketjap saus met roerbak noedels en zoet/zuur
salade
29-03 kabeljauw filet met gekonfijte aardappeltjes , gegrilde sla en
doperwtje en saus van dille, mosterd
Iedere dag kunt u uw buurtbite uitbreiden met een kopje soep van de
dag. € 2,50 p.p.

