Lunchkaart

Lunchkaart

Eiergerechten
Uitsmijter ham / kaas

Geserveerd met 2 gebakken eieren op Hoevebrood bruin of wit

Uitsmijter spek / ui

Geserveerd met 2 gebakken eieren op Hoevebrood bruin of wit

Heide omelet

Geserveerd met champignons, truﬀel en tuinkruiden

Scrambled eggs

Geserveerd met gerookte zalm op Hoevebrood bruin of wit

Lekker voor erbij...
7,75

Strabrechtse appeltaart

7,75

Toﬀee meringue

6,75

Dame blanche

6,75

Kinderijsje

3,25

9,50
9,50

Tradi�oneel

8,50

Vega

8,50

Zalm

9,00

met gegrilde gemarineerde groente, rode ui en Cambozola
met gerookte zalm, kruidenkaas en gefrituurde kappertjes

Heerlijke toﬀee met een meringueschuim, gekarameliseerde appeltjes,
vanille-ijs en slagroom
Vanille-ijs met warme chocoladesaus, slagroom en gebrande amandel
Leuke kinderbeker met vanille-ijs, slagroom en mini Smarties.
De beker mag je meenemen

Flammkuchen
met spekjes, crème fraîche en rode ui

Huisgemaakte appeltaart met vanille-ijs en slagroom

4,25

Heeft u een voedselallergie of een intolerantie? Laat het ons weten.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw allergie of intolerantie.
Kruisbesmetting van allergenen in onze keuken is echter nooit 100% uit te sluiten.

Pannenkoeken
Naturel

7,75

Appel

8,50

Kaas

8,75

Spek

8,75

Kaas en spek

9,50

Kinderpannenkoek met jam, hagelslag en Smar�es

7,50

Lunchkaart

Lunchkaart

Lunchkaart

Soepen

Lunchkaart

Tos�’s (wit of bruin desembrood)

Specialiteiten

Huisgemaakte tomatensoep met garnituur

5,75

Tos� ham / kaas

5,75

Franse uiensoep met een kaasstengel

5,75

Tos� Strabrechtse Hoeve

8,75

Soep van de dag

5,75

Vegetarische tos� met mozzarella, tomaat en lente-ui

6,75

Soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter.

Maal�jdsalades

Bague�es (wit of bruin)
Bague�e kaas
met jonge kaas

Bague�e ham
met achterham

Bague�e gezond

met ham, kaas, ei, sla en tomaat

Bague�e zalm

met gerookte zalm en kruidenkaas

Bague�e carpaccio

met rundercarpaccio, truﬀelmayonaise, pijnboompitjes, salade en Parmezaanse kaas

Bague�e warme pikante kip

met pittige kip, salade, zoete chilisaus en komkommer

Open tosti met ham, champignons, ui, gegratineerde kaas en truﬀelmayonaise

6,25
6,25

Carpaccio

Maaltijdsalade met carpaccio van rund, pijnboompitjes, spekjes,
Parmezaanse kaas en een heerlijke truﬀelmayonaise

Zalm

Maaltijdsalade met gerookte zalm en een mosterd-dilledressing

8,25
8,75

Caesar

Caesarsalade met spek, gekookt ei, Parmezaanse kaas, croutons,
pittig gekruide gamba’s en een caesar-dressing

Vega
8,75
9,75

Maaltijdsalade met diverse slasoorten, geitenkaas, gegrilde gemarineerde
groenten, olijven, croutons, tomaat, rode ui en noten
Salades worden geserveerd met brood en kruidenboter.

13,75

13,75
14,75

13,75

Kroke�en

2 Bourgondische kroketten met brood en grove mosterd
met friet i.p.v. brood (meerprijs 2,00)

Garnalenkroke�en

10,50

Twaalfuurtje

11,50

Beef

21,50

Schnitzel

17,50

Kipsaté

16,50

Hoeveburger

17,50

Heideplank voor 2 personen

25,00

37,50

2 garnalenkroketten met brood en frisse lemonmayonaise
met friet i.p.v. brood (meerprijs 2,00)

Bourgondische kroket, gebakken ei met ham en kaas, rundvleessalade en
een tomatensoepje

Malse runderbeef met friet, salade met naar keuze:
peperroomsaus of champignonroomsaus

Grote krokante kipschnitzel met friet, salade met naar keuze:
pepersaus of champignonroomsaus

Spies kipsaté met friet of brood, huisgemaakte satésaus, atjar en kroepoek

Stoere hamburger met bacon, tomaat, ui, Smokey BBQ-saus, salade en friet

Bague�e warm Mexicaans gehakt

9,75

Stoere plank met diverse broodsoorten, zalmsalade, aardappelsalade,
diverse vleessoorten, geitenkaas, pikante kip, bourgondische bitterballen
en een kopje tomatensoep

Bague�e vega warm

9,25

Heideplank voor 3 personen

met maïs, paprika, kaas en crème fraîche
met gegrilde groente, noten en Cambozola
Baguettes worden geserveerd met garnituur.

9,50

Stoere plank met diverse broodsoorten, zalmsalade, aardappelsalade,
diverse vleessoorten, geitenkaas, pikante kip, bourgondische bitterballen
en een kopje tomatensoep

