AFHAALMENU
Voorgerechten
Mosterdsoep met droge worst
Courgettesoep met reepjes courgette
Erwtensoep met roggebrood en spek
Carpaccio van rund met rucola, broadbeans
balsamico, tomaat en parmezaanse kaas
Gamba’s in olie met knoflook, pepers en tomaat
Nacho’s met pulled pork, cheddar, salsa en guacamole

€
€
€
€

5,50
5,50

Geserveerd met
brood en
kruidenboter!

6,50
11,50

€ 11,50
€ 8,50

Maaltijdsalades
Fried Chicken

€ 16,00

Gravad Lax (zalm) en gamba’s

€ 16,00

met kippendijen met srirachamayonaise
met wasabimayonaise

Salades worden
geserveerd met
brood, boter, kaas,
rauwkost, rode ui,
zaden en pitten

Hoofdgerechten
Spareribs met barbecuesaus
Bourgondische schnitzel met champignons, bacon, prei en ui
Varkenshaas sate met cassave en atjar
Zalmfilet met korst van mosterd en beurre blanc
Beefburger met tomaat, cheddar, rode ui, barbecuesaus en sla
Entrecote met pepersaus of kruidenboter

€
€
€
€
€
€

19,50
19,50
19,50
20,00
19,50
20,00

Al deze gerechten worden geserveerd met warme
groenten en gebakken aardappelen of frites

Gevulde portobello met groenten, parmezaanse kaas en bakje salade

€ 18,50

AFHAALMENU
Nagerechten
Groller Bokkepoot met caramel en slagroom
Cheesecake Apple Crumble met macaron van framboos
Schuimbol met creme van hazelnoot
Appelbol met vanillesaus

5

Appelbollen met vanillesaus

€ 6,50
€ 8,50
€ 4,50
€ 4,80
€ 22,00

Borrelboxen - Snacktip!
Borrelplank Hofsteenge, brood met smeersels, kaassoorten, worstsoorten, gamba’s, chickenwings en
warme snacks. Vanaf 2 personen. € 8,50 p.p.

Borrelplank Veggie, brood met smeersels, kaassoorten, olijven, nacho’s met cheddar, salsa en
guacamole, groentebitterballen, kaassouffle en noten. Vanaf 2 personen. € 8,50 p.p.

Tevens keus uit onze volledige snackkaart
Frites, frikandel, Kwekkeboom kroket, kaassouffle, gehaktbal, bamischijf, loempia, rundvleeskroket,
Mexicano XXL, kipcorn, humburger, broodje hamburger speciaal, berehap, pikanto, shoarmarol, portie
kipnuggets, portie kiploempia’s, portie bitterballen, diverse sauzen.
Heeft u een allergie, geef het aan ons door!

Elke week een wisselend weekmenu voor € 10,50.
Voor meer info kijk op onze website, Facebook- of Instagram-pagina!
U kunt uitsluitend telefonisch bestellen via 0592 - 501 226.
Afhalen en bezorgen vanaf donderdag t/m zondag van 17.00 tot 20.00 uur.
Bezorgen 15 km rond Grolloo. Bel voor de mogelijkheden.

Café Restaurant

Hofsteenge
Grolloo

