Lunchkaart Gasterij de Hoef
Tosti’s

Maaltijdsalades

Boerentosti
€ 4,85
Wit of bruin brood met boerenachterham en
kaas

Maaltijdsalade Gerookte Kip
€ 11,25
Gerookte kip, noten, komkommer, tomaat,
tuinkers, bosui en spekjes

Zalmtosti
€ 6,95
Bruin molenaarsbrood met zalm en roomkaas

Maaltijdsalade Zalm
€ 12,25
Gerookte zalm, noten, komkommer, tomaat,
tuinkers, rode ui

Tosti Hawaï
€ 6,85
Wit of bruin brood met boerenachterham, kaas
en ananas

Maaltijdsalade Tonijn
€ 12,00
Tonijn, komkommer, tomaat, rode ui, tuinkers,
ei en perzik

Luxe Sandwiches
Eiersalade
€ 8,25
Huisgemaakte eiersalade op molenaarsbrood
op een bedje van sla
Warme brie
Brie met walnoten en honing op
molenaarsbrood uit de oven

€ 8,35

Gerookte kip
€ 8,35
Gesneden kip op molenaarsbrood,
op een bedje van sla met honingmosterd
dressing
Zalm
€ 8,75
Gerookte zalm op molenaarsbrood met
roomkaas,
op een bedje van sla met honingmosterd
dressing
Tonijnsalade
€ 8,65
Huisgemaakte tonijnsalade op
molenaarsbrood op een bedje van sla

Uitsmijters geserveerd op wit of bruin
brood naar keuze
Uitsmijter ham / kaas
€ 8,00
2 sneetjes brood met 3 spiegeleieren, kaas en
boerenachterham
Uitsmijter de Hoef
€ 9,00
2 sneetjes brood met 3 spiegeleieren, kaas,
champignon en ui

Kroketten geserveerd op wit of bruin
brood naar keuze
Twee kroketten
€ 6,85
2 sneetjes brood, kroketjes met mosterd en
sla garnituur
Een kroket met brood
€ 5,35
1 snee brood, kroket met mosterd en sla
garnituur
Worstenbroodje

€ 2,40

Huisgemaakte soep
Heerlijke soep van de dag

€ 3,75

Heeft u vragen over allergenen in de
gerechten, vraag het de medewerkers.
Onze gerechten kunnen met gluten en noten
in aanraking zijn geweest.

Warme dranken
Koffie
Thee
Espresso
Cappuccino
Warme Chocomel

Alcoholische dranken
€ 2,40
€ 2,20
€ 2,40
€ 2,70
€ 2,40

Iets lekkers erbij ?
Gebak van de dag
Appelflap
Rozet extra slagroom

€ 3,15
€ 2,15
€ 0.75

€ 2,70
€ 2.70

Wijn
Flesje rode wijn 0,25 ml
La Croisade Merlot

€ 4,25

Flesje witte wijn 0,25 ml
La Croisade Chardonnay

€ 4,25

Flesje wit wijn 0,25 ml
La Croisade Medium Sweet € 4,25

Koude dranken
Sinas
Cola
Cola zero
Seven-up
Spa rood
Spa blauw
Chocomel
Fuse tea
Jus d ’orange
Ranja

Bier
Flesje Heineken
Heineken alcoholvrij

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,35
€ 2,90
€ 2,90
€ 0,75

Voor bij de borrel
Bourgondische Bitterballen
(8 stuks)
€ 6,75
Bittergarnituur (8 stuks)

€ 6,25

