Voor bij de koffie
(te bestellen tot 16:00)
Appelgebak warm of koud (warm ongeveer 10 minuten extra) € 4,50
Gebak van het seizoen wekelijks wisselend € 5,25
Slagroom € 0,50
Lunchkaart
(te bestellen tot 16:00)
Grootmoeders runderpasteitje met champignons en spekjes
€ 8,95
Italiaanse Club bol met gegrilde kip, eierpesto salade, bacon, tomaat en sla
€ 9,50
Uitsmijter (3 eitjes) met carpaccio, Parmezaanse kaas en pesto
€ 13,50
Italiaanse bol met Oosterse rendang, sambal mayonaise en knapperige
ijsbergsla
€ 10,75
Twee kroketten met wit of bruinbrood, grove mosterd en tomatensalade
€ 9,50
Tosti met ham en kaas op de plaat gebakken met tomaten salsa
€ 5,25
Boeren boterham met huisgemaakt gehaktbrood, BBQ-saus, ijsbergsla en
gefrituurde uitjes
€ 7,75
Soep van de dag (vraag aan onze bediening)
€ 7,50
Brioche toast met gerookte zalm, komkommersalade en gemarineerde
uien
€ 11,50
Stokbroodje Jolanda’s gamba’s met gemengde sla en romige chilisaus
€ 10,50
Salade carpaccio geserveerd met pestomayonaise, Parmezaanse kaas en
salade boeket
€ 12,50
Salade van lauwwarme brie, witlof, appel, pompoenpitten en
frambozendressing
€ 12,50
Noedels salade met biefstukreepjes, saus van ketjap en chili
(Extra met gebakken gamba’s € 3,75 supplement)
€ 13,50
Wifi Hof oud Strijbeek
Wachtwoord

HOS_gastenWifi
Gast@hos

Borrelhapjes
( te bestellen tot 21:30)
Broodplank
Boerenbrood | kruidenboter | olijven-tomatentappenade | gezouten boter |
olijfolie
€ 1,95 p.p.
Kitchen’s favorites
Gemarineerde olijven en tomaatjes | kippenboutjes in pittige saus | aiolio
gemarineerde artisjokken | warme nacho’s | tomaten-mangosalsa | chorizo
€ 12,50
Visplankje
Gerookte zalm | gebakken gamba’s | tonijn tartaar | krabsalade |sardientjes
€ 15,50
Tapas plankje Hollanda
Oude kaas | rundvlees bitterballen | warme beenham | piccalilly | eiersalade
| zachte worst
€ 12,50
Frituurpannetje
Goulash bitterballen | rundvlees bitterballen | mini frikadelletjes | bami
hapjes | mini loempia | sausje
€ 10,50
Oesters 6 stuks
6 oesters | sjalot | vinaigrette | sojasaus
€ 18,50

Lunch menu
Wekelijks wisselend 2 gangen verrassingsmenu
Inclusief koffie of thee met friandises
€ 26,50
Een bijpassend glas wijn bij elk gerecht € 6,50
Uiteraard houden wij rekening met allergieën en/of eventuele dieetwensen.
Gelieve dit door te geven aan onze bediening.

