Lunch

* Vegetarisch / ** Vegetarisch mogelijk

Soepen
Hofsoep
7,50
Een wisselende soep mede afhankelijk van het seizoen
Tomaten-crème soep*
7,50
Met basilicumpesto
Wildsoep
7,50
Licht gebonden met garnituur van knolselderij en shi-i-take

Maaltijdsalades

Al onze salades serveren we met brood. Wilt u bij een van onze
maaltijdsalades een portie frites (met mayonaise) erbij? + 3,00

Caesar salade
17,50
Met gegrilde romaine sla, kip, avocado, ei en broodcroutons
Salade geitenkaas uit de oven*
17,50
Met komkommer, cranberries, notenmix, rode ui en honing
Salade carpaccio
17,50
Met truffelmayonaise, zongedroogde tomaten,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Salade gamba
19,50
Met avocado, mais en pesto dressing
Salade wildzwijnham
17,50
Met marmelade van rode ui en een schuim van pistache
Bulgur salade*
17,50
Met feta, komkommer, kikkererwten en groene kruiden
Salade ’t Hof*
17,50
Met Val-Dieu kaas, gebakken champignons, avocado
en frambozendressing

Eiergerechten & Tosti’s

Vlees
Met soep naar keuze, brood met carpaccio
en brood met vleeskroket
Vis
Met soep naar keuze, brood met tonijnsalade
en brood met een viskroket
Vegetarisch*
Met soep naar keuze, brood met warme brie
en brood met groentenkroket

17,50

17,50

17,50

Club Sandwich Bruin of wit
Club sandwich vlees
Met kip, spek, kaas, tomaat, rode ui, komkommer
en kruidencrème
Club sandwich vis
Met gerookte zalm, tonijnsalade, ei, rode ui, tomaat,
komkommer en limoencrème

14,50

14,50

Broodjes

Keuze uit Italiaanse bol, Waldkorn of wit of bruin brood

Keuze uit wit of bruin brood
Uitsmijter ’t Hof**
Met ui, champignons, spek en gesmolten kaas
Uitsmijter**
Met ham en/of kaas
Boerenomelet**
Met ham, kaas en spek
Tosti Traditionale**
Met ham en kaas
Tosti ‘t Hof**
Met ham, kaas, gebakken champignons en
een gebakken eitje

Lunchplankjes Bruin of wit

11,50
9,50
9,50
8,50
11,50

Carpaccio Met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Tonijnsalade Met kappertjes en augurk
Humus Met gegrilde groenten & gemarineerde tomaat
Brie Met avocado en noten
Gezond Met ham, kaas, kruidencrème,
zachte cocktailsaus en ei

12,50
14,50
10,50
10,75
11,50

Onze Club Sandwiches &
Broodjes kunnen natuurlijk
ook afgehaald worden
Handig voor tijdens de lunch op kantoor!

