Menukaart
Hof oud Strijbeek
U kunt van donderdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00
uur bij ons bestellen. Op deze dagen kunt u bij ons afhalen of
komen wij het bij u bezorgen tussen 11.00 en 19.00 uur.
Thuis bezorgen doen we in een straal van maximaal 10 km rond
ons restaurant.
Wanneer u uw bestelling graag thuis bezorgd wil hebben dient u
minimaal 2 uur van te voren uw bestelling door te geven.

Thuis bezorgen doen wij op beschikbaarheid van capaciteit.
U kunt zowel contant als per bankoverschrijving betalen bij
bezorging.
Daarnaast is het mogelijk om uw bestelling zowel koud als warm
aan te leveren.
Indien wij uw bestelling koud aanleveren krijgt u van ons een
duidelijke instructie hoe de gerechten opgewarmd dienen te
worden.
Om dit te kunnen doen heeft u alleen een oven, pan met kokend
water en een schaar nodig.
De kosten voor het thuis bezorgen van uw bestelling
bedraagt € 5,00 per bestelling.

Voorgerechten
Carpaccio € 13,50
Hollands rund | pestodressing | pompoen pitten | gepofte tomaat
Supplement eendenlever krullen € 4,75
Jolanda’s gamba’s € 12,50
6 gamba’s | romige chilisaus | bosui | brood om te soppen
Tomatensoep € 6,50 (0,3l)
Tuinkruiden | Italiaanse tomaten | bosui | spekjes
Krokante tonijn wrap € 13,75
Krokante wrap schelp | tonijntartaar | komkommer | soja
mayonaise

Noedels salade met biefstukreepjes € 14,75
Runderfilet | bosui | ketjap saus | gefrituurde uitjes
Extra 3 gamba’s € 3,25
Vegetarish voorgerecht € 12,50
Parelcouscous | feta kaas | gepofte paprika | gedroogde abrikoos |
hazelnoten
Pastinaak soep € 8,50 (0,3l)
Witte chocolade | krokante serranoham | aardappel krokantjes

Erwtensoep € 9,50 (0,5l)
Roggenbrood | spekjes
Brood en smeersels € 5,25
Kruidenboter | tappenade | gezouten boter
Brioche toast € 3,75
3 stuks toast | boerenboter | grof zeezout

Hoofdgerechten
Hof steak (200gr) € 22,50
Kogelbiefstuk | peper OF champignonsaus | grootmoeders
aardappel schotel
Vervangen door tournedos = € 5,00 supplement
Gegratineerd vis pannetje € 19,50
Diverse vissoorten | tomaat | basilicumsaus | Parmezaanse kaas
Duo van hert € 25,50
Filet | stoverij | aardappelgratin | gestoofde spruitjes en knolselderij
| stoofpeer | rode wijnsaus
Henri’s Burger € 15,50
Beefburger | Italiaanse bol | gedroogde boeren ham | oude kaas |
tomaten compote

Tarbot ala Meunier € 24,50
Hele tarbot | Remoulade saus | gemengde salade | Frites
Vegetarische lasagne € 19,50
Prei | gemengde paddenstoelen | saus van geitenkaas | pompoen

Hoender Spies € 19,50
Hoender filet | serranoham | cognac saus | aardappelschotel

Extra Supplementen:
Ganzen lever gebakken € 5,00
Eendenlever krullen
€ 4,50
Gebakken Zwezerik
€ 6,50
3 gebakken gamba’s
€ 3,25

Desserts
Macarons € 3,50
3 stuks | pistache | framboos | chocolade
Tiramisu € 5,50
Lange vingers | mascarpone | koffie | gemarineerde rozijnen
Chocolade kersen taartje € 7,50
Mousse | amarena-kers | kersen crème | brownie

Kaas plankje € 10,50
5 kaas soorten | vijgen brood | selderij jam | noten chutney

Chefs gedachten menu € 27,50
Huis gemaakte wild paté met rode uien compote
OF
Tartaar van verse en gerookte zalm met gebakken gamba en
limoen peper mayonaise
*
Hertbiefstukje met romige truffelsaus
OF
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met saus van garnalen
*
Chocolade ganache taartje met saus van karamel en zuid
vruchten

Bovenstaand menu wordt geserveerd met brood en boter
garnituur en passende aardappel en groenten garnituren
Het chefs gedachten menu krijgt u in een pakket mee.
We hebben alle voorbereidingen voor u gedaan.
U hoeft enkel de gerechten volgens bijgeleverde instructie op een
bord te leggen en eventueel op te warmen.
Om dit menu te serveren heeft u enkel een oven, grote pan met
kokend water en een scherpe schaar nodig en natuurlijk lekkere
trek.

Buurtbite € 10,50
Donderdag 19-11
Kipblokjes in pestosaus met gebakken rijst en tomatensalade
Vrijdag 20-11
Vis lasagne met gemengde salade, brood en boter
Zaterdag 21-11
Runderstoofpotje met andijviestamppot en krokante spekjes
Zondag 22-11
Met tomaat en kaas gegratineerde schnitzel met kruidensaus,
oven aardappeltjes en witlof salade
Donderdag 26-11
Grootmoeders rundragout met gehaktballetjes, champignons, rijst
en doperwtjes
Vrijdag 27-11
Gehaktbrood met kaas en warme BBQ saus, aardappel gratin en
ratatouille
Zaterdag 28-11
Gebakken zalmfilet met romige pestosaus, pasta penne met
courgette, gepofte tomaatjes en tuinkruiden
Zondag 29-11
Saté potje met frietjes , atjar en gemengde salade

Dag menu € 19,50
Brood met smeersels
*
Carpaccio OF soep van de dag
*
Buurtbite van de dag
*
Tiramisu

Wilt u toch met een beperkt aantal gasten thuis een
gezellig en culinaire tijd door brengen dan hebben wij de
volgende opties voor u:
High tea € 16,50 p.p.
Soepje van de dag, macaron, bonbons, bavaroise taartjes, muffin
brownie, zoete sandwich , sandwich gerookte zalm, sandwich
komkommer/Oosterse eiersalade, sandwich carpaccio, sandwich
oude kaas/humus, quiche van prei, oude kaas en spekjes,
4 verschillende thee soorten

Borrel box voor twee personen € 16,50
Oude kaas, fuet worstje, gehaktballetjes in BBQ saus,
komkommer sticks met yoghurt dip, gemarineerde olijven,
kruidenboter en gezouten boter met twee broodsoorten,
gemengde noten, geitenkaas/noten balletjes, gerookte zalm en
Serranoham
High Wine voor twee personen € 40,00
Uw keuze uit een huisfles PDFwitte, rode of rosé wijn
Gerookte zalm gevuld met aardappel en truffel mayonaise
*
Pastinaak soepje met krokante serranoham
*
Onze beroemde Jolanda’s gamba’s
*
Tournedos in het klein met gemengde groenten, aardappel gratin
en tomaten/basilicumsaus
*
Brood met gezouten boter en kruidenboter
Daarnaast kunt u de High Wine extra feestelijk maken door de
wijn te vervangen voor een mooie fles huiscava € 5,00 supplement

HOS Extra’s

“Hof op Locatie”€ 75,00 p.p.

Wilt u thuis de culinaire prestaties van
“Hof oud Strijbeek” ervaren dan kan onze chef bij u thuis zijn
kunsten komen vertonen.
Hij serveert u een 4 gangen verrassings menu met bijpassende
wijnen, water, brood en friandises.
Wij zorgen dat uw tafel netjes is aangekleed, we nemen alle afwas
en afval mee en zorgen dat uw keuken weer precies zo is zoals wij
hem aantreffen.
Uiteraard werken wij volgens de geldende Corona regels.

Warme harten pakket € 45,-

Kunt u uw vrienden of collega’s momenteel niet op gepaste wijze
ontvangen?
Geef ze dan een warm harten pakket!
In dit pakket vind u een mooie fles huis cava, een bon van ons
restaurant ter waarde van € 25,- én een zakje met heerlijke
zoetigheden van onze huis patissier.
Wij zorgen dat het pakket feestelijk word aangekleed.

“Hof oud strijbeek” spaarkaart

Om u te belonen voor het bestellen bij ons restaurant hebben wij
een spaarkaart gecreëerd.
Voor ieder item dat u momenteel bij ons besteld krijgt u één
spaar punt.
Bij 5 spaar punten krijgt u een gezellig snoep pakketje voor bij de
koffie
Bij 15 punten kunt u kiezen uit een fles witte, rode of rosé huiswijn
Bij 20 punten krijgt u een fles huiscava
Bij 40 punten krijgt een bon vrij te besteden van € 25,-

