
HET NIEUWE HOF TAKE AWAY 

Appetizers 

Sweet potato fries met gesmolten kaas en truffelmayonaise   €5,90 

Nacho’s in de oven         Cheddar en Sour Cream   €10, 5 

                                           Cheddar en Guacamole   €12,50 

                                           Cheddar en tomaten Salsa   €12,50 

                                           Cheddar en jalapeños   €12,50 

                                            

share plate   €19,50 

Assortiment van aperohapjes en sharefood apero plates. Prijs per persoon (Vanaf 2 personen)    

 

Klassiekers  

Vol au vent    €17,50 

Stoofvlees    €17,50 

 

Pasta gerechten (Take Away ook mogelijk) 

Linguini Bolognaise    €14,50 

Lasagne bolognaise     €14,50 

Liguini met currysaus/ scampi /gerookte zalm    €20,50 

Spareribs (Take Away ook mogelijk ) 

Spareribs  BBQ 

Halve Rib    €16 

Hele Rib    €19 

Anderhalve Rib    €23 

Geserveerd met potato wedges / frietjes / wrap potatoe en coleslaw 

Spareribs Hot & Spice 

Halve Rib    €16 

Hele Rib    €19 

Anderhalve Rib    €23 

Geserveerd met potato wedges / frietjes / wrap potatoe en coleslaw 

Spareribs Gemarineerd 

Halve Rib    €16 

Hele Rib    €19 

Anderhalve Rib    €23 

Geserveerd met potato wedges / frietjes / Jacket Potato en coleslaw 



Spareribs met ribkruiden 

Halve Rib    €16 

Hele Rib    €19 

Anderhalve Rib    €23 

Geserveerd met potatowedges / frietjes / Jacket Potato en coleslaw 

 

Burgers  (Take Away ook mogelijk ) 

New Yorker met friet    €15                                                                                  

Rundsburger, ijsbergsla, tomaat, ajuin, augurken ,tomaat, ketchup en mayonaise 

Double New Yorker  met friet    €17,50                                                                   

2 Rundsburgers , ijsbergsla, tomaat, ajuin, augurken ,tomaat, ketchup en mayonaise 

Sweet Chicken met friet    €16        

Chickenburger , ijsbergsla, tomaat, ajuin, tomaat,  Guacamole 

Double Sweet Chicken met friet    €19 

2 Chickenburgers, ijsbergsla, tomaat, ajuin, tomaat, Guacamole 

Cheese Burger met friet    €15,50       

Rundsburger , ijsbergsla, tomaat, ajuin, augurken , tomaat,  chedder cheese, burgersaus 

 

Double Cheese Burger   met friet    €18 

2 Rundsburgers, ijsbergsla, tomaat, ajuin, augurken , tomaat,  Cheddar cheese, burgersaus 

Fish Burger met friet    €15                     

Fishburger , ijsbergsla, tomaat, ajuin, tomaat,  tartaarsaus 

 

Double Fish Burger met friet     €17,50                     

2 Fishburgers, ijsbergsla, tomaat, ajuin, tomaat,  tartaarsaus 

Vegi Burger  met friet    €15                        

Vegi burger, ijsbergsla, tomaat, ajuin, augurken , tomaat,  vegi saus 

Double Vegi Burger  met friet    €17,50                        

2 Vegi burgers, ijsbergsla, tomaat, ajuin, augurken , tomaat,  vegi saus 

Delux Burger (steak) met friet    €23    

Steak, ijsbergsla, tomaat, ajuin, tomaat, truffelmayonaise    

 


