Afhaal-service
Geachte gast,
U kunt bij ons van donderdag t/m zondag gerechten komen afhalen.
Afhaal-openingstijden:
 Donderdag en vrijdag tussen 17.00 - 19.30 uur
 Zaterdag en zondag tussen 12.00 - 19.30 uur.
Bestellen graag via 0492 - 66 22 66 / 06 - 54 324 774 /
info@strabrechtsehoeve.nl
Onze koks hebben voor u de volgende gerechten samengesteld:

Soepen
Tomatensoep € 8,50 per liter
Huisgemaakte tomatensoep met soepgroenten en balletjes.
Pompoensoep € 8,50 per liter
Hollandse pompoen met spekjes.
Uiensoep € 8,50 per liter
Huisgemaakte uiensoep.

Bestellen graag via 0492 - 66 22 66 / 06 - 54 324 774 / info@strabrechtsehoeve.nl

Maaltijdsalades
Alle maaltijdsalades worden met brood en kruidenboter geserveerd.
Maaltijdsalade zalm € 16,50
Mix van diverse slasoorten. Gemarineerde zalm, kappertjes, augurk, tomaatjes,
roodlof, gekookt ei en citroen. Mosterd-dille dressing wordt apart geserveerd.
Maaltijdsalade carpaccio € 16,50
Mix van diverse slasoorten. Carpaccio van rund, truffelmayonaise,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, gedroogde coburgerham, tomaatjes en
toast. Dressing wordt apart geserveerd.
Vegetarische maaltijdsalade geitenkaas € 16,50
Maaltijdsalade met diverse slasoorten, geitenkaas, gegrilde gemarineerde
groenten, olijven, croutons, tomaat, rode ui en noten en toast. Honing
tijmdressing wordt apart geserveerd.
Caesar maaltijdsalade met pittige gemarineerde
gamba’s € 17,50
De alom bekende caesarsalade met spek, gekookt ei,
Parmezaanse kaas, croutons en pittige gekruide
gamba’s. Caesardressing wordt apart geserveerd.

Bestellen graag via 0492 - 66 22 66 / 06 - 54 324 774 / info@strabrechtsehoeve.nl

Warme gerechten
Biefstuk € 18,50
Gegrilde Hollandse biefstuk met herfstgroenten, pommes frites en
een peperroomsaus.
Kipsaté € 16,50
Spies kipsaté met friet, huisgemaakte satésaus, atjar en kroepoek.
Schnitzel € 16,50
Krokant gebakken schnitzel, herfstgroenten en gekruide aardappelpartjes met
champignonroomsaus.
Zalm € 18,50
Warm gerookte zalmfilet, herfstgroenten en gekruide aardappelpartjes met
béarnaisesaus.
Zeebaars € 18,50
Gegratineerd met kruim van tomaat en panko, herfstgroenten en gekruide
aardappelpartjes.
Gamba's € 18,50
Gamba's, spinazie risotto, herfstgroenten met romige knoflooksaus.
Sliptong € 18,50
2 stuks gebakken in roomboter à la meunière, herfstgroenten en gekruide
aardappelpartjes.

Bestellen graag via 0492 - 66 22 66 / 06 - 54 324 774 / info@strabrechtsehoeve.nl

Lekker erbij…
Borrelplank € 32,50 ( 2 personen, inclusief plank )
Ruim gesorteerde borrelplank met veel lekkers voor 2 personen. De houten
borrelplank is inclusief.
Strabrechtse appeltaart € 9,75 ( 6 persoons )
Huisgemaakte appeltaart voor 6 personen.
Toffee Meringue € 6,75
Heerlijke toffee met een meringueschuim, gekarameliseerde appeltjes, vanilleijs en slagroom.

Witte wijn:
Fles Elevado Sauvignon Blanc € 14,75
Fles Mountain View Chardonnay € 16,50
Fles Epicuro Pinot Grigio € 17,50

Rode wijn:
Fles Cazal Viel Rouge Merlot € 14,75
Fles Epicuro Cabernet Sauvignon € 17,50

Bestellen graag via 0492 - 66 22 66 / 06 - 54 324 774 / info@strabrechtsehoeve.nl

