ETEN

ONTBIJT (tot 12.00 uur te bestellen)
Ontbijtarrangement Verse jus, koffie, thee of melk, vers gebakken brood*,
serranoham, gerookte zalm, boeren oude kaas, huisgemaakte eiersalade, croissant met jam 

p.p. 13,50

Croissant met jam 

2,25

Yoghurt met huisgemaakte cruesli Yoghurt, cruesli, verse vruchten en honing. Een heel glas vol!

4,95

BROODJES*
Broodje van de maand (zie krijtbord) 

6,95

Buffel mozzarella Met huisgemaakte pesto, zongedroogde tomaatjes, bieslook en pijnboompitjes

7,95

Warme geitenkaas Met honing, tijm, vijgen en walnoot

(met spek + 0,50) 7,95

Oude boerenkaas of jong belegen Mosterd, tomaat en pijnboompitjes 

5,45

Gerookte kip Avocado, parmezaanse kaas, creamcheese en basilicumdressing

8,25

Carpaccio Huisgemaakte pesto, parmezaanse kaas, zontomaatjes, basilicumdressing en pijnboompitjes

8,25

Huisgemaakte Tonijnsalade Kappertjes, rode ui en bieslook

7,50

Tuna Melt (uit de oven) Tonijn, tomaat, cheddar cheese en bieslook 

8,50

Hofjes Trio Soepje, twee minibroodjes tonijnsalade en eiersalade met serranoham

8,45

Gerookte zalm Creamcheese, kappertjes en rode ui

8,25

Falafal Hummus, Turkse tomatensalsa en rode ui

7,50

Huisgemaakte Eiersalade met seranoham 

6,95

Avocado, sla, tomaat, creamcheese en basilicumdressing 

7,75

Gegrilde aubergine, paprika, mozzarella en basilicumdressing 

7,95

Hofjes Ciabatta Tosti met ham, kaas, bieslook en tomaat 

4,50

Ciabatta Tosti Speciaal met huisgemaakte pesto, ui, tomaat en kaas

4,95

Bourgondisch brood geserveerd met boter, tapenade en olijfolie 

3,95

SALADES MET BROOD*
Linzensalade Linzen, geitenkaas,

HUISGEMAAKTE
QUICHES MET SALADE 

zontomaatjes, rode ui, walnoten

Hofjes quiche met groenten 

6,95

Quiche met kaas en zontomaatjes 

6,95

en basilicumdressing

10,75

Gerookte Kipsalade Gerookte kip,

EN VOOR DE KLEINTJES

avocado, zontomaatjes, pijnboompitjes

Oma’s huisgemaakte tomatensoep 

3,50

Carpacciosalade Carpaccio,

Minibroodje ham, kaas of jam 

2,50

parmezaanse kaas, pijnboompitjes,

Ciabatta Tosti ham/kaas of kaas 

3,95

en basilicumdressing

zontomaatjes en basilicumdressing

11,50

10,75

Gerookte Zalmsalade Gerookte zalm,

Bananabread Smeuige cake met bananen,
walnoten, honing en kaneel Hij zit zo bomvol

mosterd dille dressing, rode ui en bieslook

11,50

Salade van het seizoen (zie krijtbord) 

10,75

bananen dat we de suiker eruit konden laten! 2,95

HIGH TEA (OP RESERVERING)

SOEP MET BROOD*

Biologisch soepje, verschillende huisgemaakte

Verse huisgemaakte biologische soepen  5,95

hartige- en zoete gerechtjes

Oma’s huisgemaakte tomatensoep 

en onbeperkt biologische thee 

5,95

OMELET MET BROOD*
Hofjes omelet Achterham, kaas, tomaat,
bieslook en paprikapoeder

8,45

Siciliaans omelet Aubergine, mozzarella,
zontomaat en basilicumdressing

8,95

IJzersterk omelet Spinazie, nootmuskaat
en parmezaanse kaas

*Wit of bruin of glutenvrij (+ 0,75)

8,45

Er zit veel smaak
in het verhaal.

p.p. 19,50

Er zit veel smaak in het verhaal.
Geheimen van het ‘Hofje zonder zorgen’.
Geheimen die zich vertalen in lokale ingrediënten.
Organic omdat we houden van lekker,
wij noemen dit ‘Genieten zonder zorgen!’

