Voorgerechten
Tomatensoep

4.95

Geserveerd met brood en kruidenboter

Groentesoep

4.95

Geserveerd met brood en kruidenboter

Soep van de dag

4.95

Geserveerd met brood en kruidenboter

Kleine soep naar keuze

3.95

Geserveerd met brood en kruidenboter

Brood met smeersels

4.95

Heerlijke starter om te delen met 3 smeersels

Carpaccio

8.95

Rundercarpaccio met parmezaanse kaas, pijnboompitten,
rucola en truffelmayonaise

Carpaccio Royal

11.95

Rundercarpaccio met parmezaanse kaas, pijnboompitten,
rucola, truffelmayonaise en gebakken gamba’s

Kipcocktail

6.95

Malse kipfilet met kerriemayonaise, ananas, ei en gemengde salade

Rundvleespasteitje

6.95

Langzaam gegaard rundvlees met champignons

Gamba’s pil pil

9.50

Gebakken gamba’s in een pittige knoflookolie, geserveerd met brood

In panko gebakken gamba’s

8.95

Krokante gamba’s met chilimayonaise

Hollandse garnalencocktail
Met cocktailsaus en gemengde salade

Gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.

10.95

Hoofdgerechten

Alle hoofdgerechten (m.u.v. de pasta- en rijstgerechten) worden standaard geserveerd met
friet, mayonaise en bijpassende groente

Varkenshaas

15.95

Met champignon-, peper- of stroganoffsaus

Schnitzel

14.95

Met champignon-, peper- of stroganoffsaus

Boerenschnitzel

15.95

Met gebakken spek, champignons, ui, paprika en champignonsaus

Truffelschnitzel

15.95

Met romige truffelsaus, champignons en parmezaanse kaas

Biefstuk

18.95

Met champignon-, peper- of stroganoffsaus of truffel rode wijnsaus

Gemarineerde spareribs

17.95

Geserveerd met knoflooksaus

Hollands potje

14.95

Mals langzaam gegaard rundvlees met champignons en ui

Rendang

15.95

Indonesische runderstoof met gele rijst, atjar en komkommer

Zalmfilet

16.95

Met hollandaise saus

Kipsaté

13.95

Met atjar, kroepoek en een milde pindasaus

‘’De klassieker‘’ Thaise kip

11.50

Gebakken kipfilet met prei en taugé, afgeblust met oriëntaalse saus

‘’De klassieker‘’ Asten

11.50

Gebakken kipfilet met bacon, ui, paprika en cocktailsaus

Truffelpasta

12.95

Met romige truffelsaus, champignons, gerookte kip en parmezaanse kaas

Vegetarische lasagne

12.95

Rijkelijk gevuld met groente en vegetarisch gehakt

Spicy vegan red curry

12.95

Rijkelijk gevuld met groente en geserveerd met rijst

Wij serveren onze warme sauzen standaard over het vlees en de vis.
Naar wens kan dit apart geserveerd worden.

Burgers
Alle burgers en burgersalades worden geserveerd met friet, mayonaise en salade

Jantjes burger

11.95

100% rundvlees met bacon, uien, augurk, tomaat en burgersausjes

Jantjes cheeseburger

12.50

100% rundvlees met kaas, bacon, uien, augurk, tomaat en burgersausjes

Truffelburger

13.95

100% rundvlees met gebakken champignons, spek, uien,
parmezaanse kaas, augurk, tomaat en truffelmayonaise

Nachoburger

12.95

100% rundvlees met kaas, uien, pepers, augurk, tomaat, tortillachips,
zure room en tomatensalsa

Fish burger

13.95

Krokante kabeljauwfilet met tomaat, augurk en remouladesaus

Avocado burger

12.95

Burger van avocado met kaas, uien, pepers, augurk, tomaat,
tortillachips, zure room, tomatensalsa en guacamole

!TIP! Salade Burger
Alle burgers kunnen geserveerd worden op salade (zonder broodje)

Maaltijdsalades
Alle salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Salade carpaccio

13.95

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, balsamico,
pijnboompitten en parmezaanse kaas

!TIP! Salade carpaccio royal

16.50

Rundercarpaccio met gebakken gamba’s, truffelmayonaise, balsamico,
pijnboompitten en parmezaanse kaas

Salade met vis

16.95

Met gerookte zalm, Hollandse garnalen, gebakken gamba’s, rode ui, ei,
zongedroogde tomaat en mosterd dille dressing

Salade warme kip

12.95

Gebakken kippendijreepjes met gebakken groenten en kerriemayonaise

Salade gerookte kip met truffelmayonaise
Met een gekookt ei, bacon, pijnboompitten en parmezaanse kaas

12.95

Nagerechten
Bastogne parfait

6.95

Parfait van bastogne koeken, bol ambachtelijk ijs,
karamelsaus en slagroom

Trio van chocolade

6.95

Witte & bruine chocolademousse, witte chocolade-ijs, brownie en slagroom

Chocolademousse met slagroom

4.95

Een duo van witte en bruine chocolade

Koffie/thee compleet (meerprijs speciaal koffie of verse muntthee + 0.50)

5.95

Koffie of thee met een bolletje ijs, karamelsaus, slagroom
en 2 chocolade truffels

Jantjes Sundae

4.95

Softijs met aardbeien- karamel of chocoladesaus en slagroom

Huisgemaakte tiramisu

6.95

Geserveerd met witte chocolademousse en slagroom

Coupe advocaat

5.50

Met softijs en slagroom

Zie de ijskaart voor al onze ambachtelijke ijscoupes van
Hoeve Willem |||

