Restaurant de Hoeve

Welkom bij restaurant de Hoeve,
In ons restaurant kunt u genieten van een hapje en een
drankje, zowel binnen of buiten op het terras. Wij bieden u
een ruime keuze van heerlijke gerechten aan.

Eetsmakelijk!

Voedsel allergenen
De wet voedselinformatie (EU vordering 1169/2011) verplicht
ons om u als gast te informeren over de allergenen die in onze
producten kunnen voorkomen.
Indien gewenst kunt u daarom aan een van onze medewerkers
de speciale allergenen kaart vragen.

Warme dranken
Thee div. smaken
Café crème
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Warme chocolademelk
Toefje slagroom

€ 2,10
€ 2,30
€ 2,30
€ 3,50
€ 2,50
€ 3,20
€ 2,50
€ 2,85
€ 0,60

Speciale koffie
Irish coffee

€ 6,50

Koffie, Whisky, bruine basterdsuiker, slagroom

Italian coffee

€ 6,50

Koffie, Amaretto, bruine basterdsuiker, slagroom

Spanish coffee

€ 6,50

Koffie, Tia Maria, bruine basterdsuiker, slagroom

French coffee

€ 6,50

Koffie, Grand Marnier, bruine basterdsuiker, slagroom

Caribian coffee

€ 6,50

Koffie, Baileys, bruine basterdsuiker, slagroom

Lekker voor erbij….
Twents appelgebak van de warme bakker
Twents appelgebak met slagroom

€ 3,50
€ 4,00

Appelgebak met slagroom en koffie of Thee

€ 4,95

Frisdranken
Coca Cola
Coca Cola zero
Fanta
Sprite
Chaudfontaine rood of blauw
Bitter lemon
Tonic
Cassis
Rivella Light
Dubbelfris appel/perzik of framboos
Ice tea sprankeling
Ice tea green
Chocomelk
Fristi
Ranja per glas
Ranja kan 1 liter

€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,50
€ 4,00

Vruchtensappen
Appelsap
Jus d’ Orange

fl 0.2cl

€ 2,50
€ 2,75

Verse fruit smoothies Lekker en gezond op basis van fruitsappen
Sunset smoothie

€ 4,50

aardbeien, frambozen

Fantasy smoothie

€ 4,50

frambozen, mango

Deze smoothies zijn ook verkrijgbaar met wodka

€ 6,95

Huiswijn
Wit – Chardonnay (droog)
Wit - Sauvignon Blanc (droog)
Wit – Graves-superieur (zoet)
Rood – Merlot
Rood – Cabernet sauvignon
Rose – D-‘Anjou
Huiswijn

glas
glas
glas
glas
glas
glas
per fles

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 18,50

glas
glas
glas

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

Aperatief
Port rood
Sherry med.
Martini rood

Kroon pils van de tap
traditioneel Brabants gebrouwen pils sinds 1627

Amsterdammertje

5.0%

0,25 cl.

€ 2,40

5.0%

0,30 cl.

5.0%

0,45 cl.

5.0%

0,30 cl.

0.0%

0,30 cl.

2.0%

0,30 cl.

0.0%

0,33 cl.

5.3%

0,50 cl.

6.5%

0,33 cl

6.7%

0,33 cl.

6.6%

0,30 cl

€ 2,80
€ 4,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,20
€ 3,00
€ 4,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,85

Bieren uit fles
Grolsch pijpje
Grolsch beugel
Hertog Jan
Alcoholvrij bier Heineken
Grolsch Radler
Grolsch Radler
Erdinger Weissbier
Grimbergen Dubbel
Grimbergen Blond
Leffe Blond

Gedistilleerd
Jonge Jenever,
Dujardin Vieux,
Citroen Brandewijn
Bessen Jenever
Jägermeister
Berenburg
Apfelkorn
Bacardi Blanco
Bacardi Lemon
Red Vodka
Amaretto
Baileys
Grand Marnier
Malibu
Tia Maria
Safari

35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.
35 ml.

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,35
€ 3,35
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Lekker voor bij de borrel
Bitterballen
Bittergarnituur
Frikandelletjes

8 stuks
10 stuks
8 stuks

€ 4,40
€ 5,00
€ 4,00

Drie gangen schnitzel keuze menu
Voorgerecht
Tomaten- of groentesoep
Hoofdgerecht
Naturel schnitzel of
Schnitzel met saus naar keuze
Zigeuner, champignon, jäger, peper of satésaus
keuze uit varkens- of kip schnitzel

Nagerecht
Softijs coupe met slagroom en saus naar keuze
aardbeien, chocolade of karamel saus

of
Cappuccino, koffie of thee

Dit voor slechts

€ 22,50

Als u ervoor kiest af te wijken van het 3 gangen menu, dan vervalt de menuprijs.
Wij berekenen dan de losse prijzen van de gerechten.
Alle bovenstaande gerechten worden standaard geserveerd met
rauwkostsalade, friet of geb. aardappelen

Voorgerechten vanaf 17:00 uur
Huisgemaakte soep
Tomatensoep met gehaktballetjes

€ 5,00

Groentesoep gevuld met groenten en croutons *vegetarisch

€ 5,00

Brood oven vers
Mandje stokbrood

€5,50

Met kruidenboter, tapenade, knoflooksaus

Foccaccia brood

€ 6,95

Italiaans plat brood met kruidenboter en tapenade

Salade
Frisse zomersalade * vegetarisch

€ 7,95

Met tomaat, paprika, ui, komkommer, olijven, kruidendressing, geraspte kaas

Hoofdgerechten
Hamburgers 100 % rundvlees 200 gram
Hollandse burger

€ 11,95

Sla, augurk, tomaat, chedderkaas, geb ui, kaas, hamburgersaus

Engelse burger

€ 12,95

Sla, augurk, tomaat, chedderkaas, geb. ui en bacon, mosterdmayonaise

Franse Burger

€ 13,95

Sla, augurk, tomaat, geb. ui, geb. champignons, brie, knoflookmayonaise

Italiaanse burger

€ 12,95

Sla, augurk, tomaat, geb. paprika en ui, kerriemayonaise

Duitse burger

€ 13,95

Sla, augurk, tomaat, cheddarkaas, geb. ei en ui, hamburgersaus

Hawaii burger

€ 13,95

Sla, augurk, tomaat, cheddarkaas, geb. ananas en ui, satésaus

Vegetarische burger

€13,95

Sla, augurk, komkommer, tomaat, geb. ui, paprika, truffelmayonaise

Alle hamburgers worden standaard geserveerd met
friet en frietsaus.

Hoeve schnitzels varken 200gr
.

Naturel schnitzel

€ 15,50

Champignon schnitzel met champignonsaus

€ 16,50

Jäger schnitzel met jägersaus

€ 16,50

Peper schnitzel met pepersaus

€ 16,50

Zigeuner schnitzel met zigeunersaus

€ 16,50

Saté schnitzel met satésaus

€ 16,50

Belgische schnitzel

€ 16,95

Met geb. uien en champignons

Holsteiner schnitzel

€ 17,50

Met 2 gebakken eieren

Hawaii schnitzel

€ 17,50

Met ananas en satésaus

Hoeve schnitzel

€ 18,95

Met geb. uien, champignons, bacon en spiegelei

Hollandse schnitzel

€ 16,50

Met kaas

Oostenrijkse schnitzel

€ 18,50

Met kaas, geb. uien, champignons, paprika

Duitse schnitzel

€ 18,50

Met geb. uien, champignons en bacon
Alle bovenstaande gerechten worden standaard geserveerd met
rauwkostsalade, friet of geb. aardappelen

Hoeve schnitzels

kip, mals kipfilet 160gr

Naturel schnitzel

€ 14,50

Champignon schnitzel met champignonsaus

€ 15,50

Jäger schnitzel met jägersaus

€ 15,50

Peper schnitzel met pepersaus

€ 15,50

Zigeuner schnitzel met zigeunersaus

€ 15,50

Saté schnitzel met satésaus

€ 15,50

Belgische schnitzel

€ 15,95

Met geb. uien en champignons

Holsteiner schnitzel

€ 16,50

Met 2 gebakken eieren

Hawaii schnitzel

€ 16,50

Met ananas en satésaus

Hoeve schnitzel

€ 17,95

Met geb. uien, champignons, bacon en spiegelei

Hollandse schnitzel

€ 15,50

Met kaas

Oostenrijkse schnitzel

€ 17,50

Met kaas, geb. uien, champignons, paprika

Duitse schnitzel

€ 17,50

Met geb. uien, champignons en bacon
Alle bovenstaande gerechten worden standaard geserveerd met
rauwkostsalade, friet of geb. aardappels

Maaltijdsalades
Medium
€ 9,95

Tonijn

large
€ 12,95

Gemengde sla, tonijn, rode ui, tomaat, komkommer, ei, olijven, kruidendressing

Vegetarische

€ 9,95

€ 12,95

Gemengde sla, fetakaas, rode ui, mais, tomaat, komkommer, paprika, olijven,
knoflookdressing

De Hoeve

€ 10,95

€ 13,95

Gemengde sla, mals geb. kipfilet, ananas, ei, komkommer, tomaat, rode ui,
honingmosterddressing

Vlees gerechten*
Malse Kipsaté

€ 13,95

met satésaus en kroepoek

Malse varkenshaassaté

€ 15,95

met satésaus en kroepoek

Halve haan

€ 15,95

In de oven gebakken

Heerlijke huisgemaakte spareribs

€ 17,95

Met chili en knoflooksaus

*Alle bovenstaande gerechten worden standaard geserveerd met
rauwkostsalade, friet of geb. aardappelen.

Huisgemaakte steenoven pizza’s
Wij gebruiken uitsluitend verse producten op onze pizza’s

Margarita

Medium
€ 7,95

Large
€ 9,95

€ 8,95

€ 10,95

€ 9,95

€ 10,95

€ 9,95

€11,95

€ 9,95

€11,95

€ 10,95

€12,95

Tomatensaus, mozarella

Funghi
Tomatensaus, mozarella, champignons

Prosciutto
Tomatensaus, mozarella, ham, paprika

Hawaii
Tomatensaus, mozarella, ham, ananas

Salami
Tomatensaus, mozarella, rode ui, salami

Vegetarische

Tomatensaus, mozarella, tomaat, rode ui, champignons, paprika, olijven

Quattro Stagioni

€ 9,95

€11,95

Tomatensaus, mozarella, ham, rode ui, champignons, paprika

Tonno

€ 10,95

€ 12,95

Tomatensaus, mozarella, tonijn, rode ui, olijven

Bacon

€ 11,95

Tomatensaus, mozarella, bacon, champignons, paprika

€ 13,95

Kindermenu’s
Poffertjes vers gebakken

€ 5,95

12 stuks, met poedersuiker en appelmoes

Frietjes met kroket
Incl. appelmoes en fritessaus

€ 7,25

Frietjes met 4 kipnuggets
Incl. appelmoes en fritessaus

€ 7,25

Frietjes met frikandel
Incl. appelmoes en fritessaus

€ 7,25

Frietjes met knakworst
Incl. appelmoes en fritessaus

€ 7,25

Frietjes met schnitzel 80gr.
Incl. appelmoes en fritessaus

€ 8,50

Alle bovenstaande kindermenu’s zijn inclusief, 1 glas ranja en een heerlijk
soft ijsje met spikkels of een raketje.

Heeft u een babyvoeding wat opgewarmd moet worden?
Wij verwarmen het graag voor u!

Softijscoupes
Coupe softijs met slagroom

€ 4,50

Dame Blanche

€ 6,25

Softijs, chocoladesaus en slagroom

Vruchtensorbet

€ 6,25

Softijs, cocktailvruchtjes, aardbeiensaus en slagroom

Coupe Melba

€ 6,45

Softijs, perziken, aardbeiensaus en slagroom

Coupe Advocaat

€ 6,95

Softijs, advocaat, en slagroom

Coupe Baileys

€ 7,45

Softijs met baileys en slagroom

Coupe Amaretto

€ 7,45

Softijs met amaretto en slagroom

Coupe Boerenjongens

€ 7,45

Softijs met boerenjongens en slagroom

Coupe de Hoeve

€ 7,95

Softijs, advocaat, boerenjongens en slagroom

Kindersorbet

€ 4,25

Vrolijke softijssorbet met dip, en een lolly!

Milkshake
Keuze uit de smaken: banaan, aardbei, vanille

€ 4,25

Uw verjaardag, jubileum, een trouwerij of een gezellig
personeelsfeest?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Geniet van onze Achterhoekse gastvrijheid!
U kunt verschillende arrangementen reserveren.
Vraag naar de mogelijkheden via:
info@campingdenblanken.nl
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