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.
Roomboter croissant met jam
Wentelteefjes
Yoghurt met huisgemaakte granola yoghurt, granola, verse vruchten en honing. Een heel glas vol!
Let’s go Nuts volle yoghurt, appel, kaneelsuiker, bastogne en huisgemaakte granola
Triple Healthy croissant, gekookt eitje, mini broodje en kleine Hofjes Yoghurt Boost
The Wake up Call volle yoghurt, banaan, verse vijg, walnoot en honing

14,50
3,50
4,25
5,95
5,45
6,95
5,45

BROODJES*
Broodje van de maand (zie krijtbord)
Buffel mozzarella met huisgemaakte pesto, zongedroogde tomaatjes, bieslook en pijnboompitjes
Warme geitenkaas met honing, tijm, vijgen en walnoot
(met spek + 0,50)
Oude boerenkaas of jong belegen mosterd, tomaat en pijnboompitjes
Gerookte kip avocado, parmezaanse kaas, creamcheese, pijnboompitten en basilicumdressing
Carpaccio huisgemaakte pesto, parmezaanse kaas, zontomaatjes, basilicumdressing en pijnboompitjes
Huisgemaakte tonijnsalade kappertjes, rode ui en bieslook
Tuna Melt (warm uit de oven) tonijn, tomaat, cheddar cheese en bieslook
Hofjes Trio tomatensoep, twee minibroodjes met tonijnsalade en eiersalade met Serrano ham
Gerookte zalm creamcheese, kappertjes en rode ui
Falafal hummus, Turkse tomatensalsa en rode ui
Huisgemaakte eiersalade met seranoham
Avocado, sla, tomaat, creamcheese en basilicumdressing
Gegrilde aubergine (warm uit de oven), paprika, mozzarella en basilicumdressing
Hofjes Ciabatta tosti met ham, kaas, bieslook en tomaat
Ciabatta tosti speciaal met huisgemaakte pesto, ui, tomaat en kaas
Tosti van het seizoen

7,50
7,95
7,95
5,95
8,95
8,95
7,50
9,50
8,95
8,95
7,50
7,50
7,95
7,95
4,95
4,95
5,75

Bourgondisch brood geserveerd met boter, tapenade, olijfolie en pesto
Merquez worstjes met gepikkelde ui, tomatensalsa en harissamayonaise
Broodje Lily, gerookte kip, avocado, spek, pijnboompitjes en honingmosterd dressing

SALADES MET BROOD*
Linzensalade linzen, geitenkaas,
zontomaatjes, rode ui, walnoten
en basilicumdressing
Gerookte kipsalade gerookte kip,
avocado, zontomaatjes, pijnboompitjes
en basilicumdressing
Carpacciosalade carpaccio,
parmezaanse kaas, pijnboompitjes,
zontomaatjes en basilicumdressing
Gerookte zalmsalade gerookte zalm, honing
mosterd dressing, kappertjes rode ui en bieslook
Salade van het seizoen (zie krijtbord)

HUISGEMAAKTE
QUICHES MET SALADE
11,95

12,50

12,50
12,50
11,25

SOEP MET BROOD*
Verse huisgemaakte biologische soepen
Oma’s huisgemaakte tomatensoep
Linzencurry, rode linzen, rode curry, ui,
tomaat en kokosmelk

6,75
6,75
6,75

OMELET MET BROOD*

Hofjes quiche met groenten
Quiche met kaas en zontomaatjes

7,50
7,50

EN VOOR DE KLEINTJES
Oma’s huisgemaakte tomatensoep
3,50
Minibroodje ham, kaas of jam
2,50
Ciabatta tosti ham/kaas of kaas
4,50
Bananabread smeuige cake met bananen,
3,25
walnoten, honing en kaneel.
Hij zit zo bomvol bananen dat we de suiker eruit
konden laten!

HIGH TEA (OP RESERVERING )
Biologisch soepje, verschillende huisgemaakte
hartige- en zoete gerechtjes
en onbeperkt biologische thee
p.p. 19,50
Aanrader bij de high tea
een glas biologische Prosecco
4,75

Hofjes omelet achterham, kaas, tomaat,
bieslook en paprikapoeder
8,45
Siciliaans omelet aubergine, mozzarella,
gegrilde paprika, zontomaat en basilicumdressing 9,50
IJzersterk omelet spinazie, nootmuskaat
en parmezaanse kaas
8,45

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

4,50
8,95
9,25

Er zit veel smaak
in het verhaal.

DRINKEN

WARME DRANKEN
Biologische koffie en thee van Paul Manetti
Koffie

2,50

Cafeïnevrije koffie

2,25

Cappuccino*

2,75

Latte Macchiato*

3,25

Espresso

2,25

Dubbele Espresso

3,25

Espresso Macchiato

2,60

Extra shot Koffie

1,25

Hofjes kruidenthee is speciaal voor ons samengesteld door Van der Pigge sinds 1849
Chai Tea*, kruidige Indiase thee met warm opgeklopte melk

2,95

Diverse soorten biologische thee

2,50

Hofjes kruidenthee, 20 soorten verschillende kruiden

3,25

Verse muntthee

3,25

Verse Gemberthee met citroen

3,25

Warme chocolademelk*

2,95

Ook heerlijk met een grote toef slagroom

*Cappuccino, latte macchiato, chocolademelk
en chai tea, kunnen ook met soja- of amandelmelk
bereid worden, tegen een meerprijs van 0,25!

+ 0,50

VERSE SMOOTHIES
EN SAPPEN

HOFJES HUISGEBAKKEN
TAARTEN

Smoothy Smoothie Yoghurt,
avocado, medjool dadel en banaan.
Deze smoothie geeft je o.a. door de dadel
en banaan veel energie. Avocado is behalve
heel smooth ook nog eens goed voor je huid
en zit vol vitamines en mineralen.
Verry Berry Smoothie Yoghurt,
bosbessen, bramen, aardbeien
Detox Smoothie Bleekselderij, gember,
sinaasappelsap, meloen en banaan.
De naam zegt het al een sap
met reinigende eigenschappen!

3,95
(met slagroom + 0,50)

4,45
4,45

4,45

VERSE MIX SAPPEN:
Sinaasappel/Appel/Citroen
Aardbei/Sinaasappel/Cranberry
Bramen/Banaan/Appel
Jus d’orange vers geperst

Een smaak naar keuze (zie krijtbord)
Mix van drie smaken naar keuze
(zie krijtbord)

**De donkere- en witte
chocoladetaart zijn glutenvrij!

3,95
3,95
3,95
2,95
(XL 3,95)
2,95
3,95

Pure Chocoladetaart van
Belgische Callebaut chocolade**
Witte Chocoladetaart met vers rood fruit
en een bodem van walnoten**
Cheesecake met vers rood fruit en vanille
Worteltaart met blauwe rozijnen en walnoten
Appeltaart naar grootmoeders recept
Dadeltaart van medjool dadels
Seizoenstaart mix van kwark en slagroom
en seizoensfruit (zie krijtbord)
Bananabread Smeuige cake met bananen,
walnoten, honing en kaneel Hij zit zo bomvol
bananen dat we de suiker eruit konden laten!
3,25
Muffin: naturel en chocolade
2,95
Pastel de Nata
2,50

KOUDE DRANKJES
Mineraalwater, plat of bruisend
Mineraalwater, plat of bruisend, 0,75L
Bitter Lemon, Tonic
Tomatensap, cranberrysap
Coca Cola, Ice Tea Green, Fristi
Melk, karnemelk
Soja- of Amandelmelk
Koude chocolademelk
Ook heerlijk met een grote toef slagroom
Bio Appelsap (Olmenhorst)
Ice Coffee met caramel, hazelnoot
of witte chocola

Er zit veel smaak
in het verhaal.

2.50
4,50
2,50
2,50
2,50
2,00
2,50
2,95
+ 0,50
2,50
3,75

DRANKEN

HUISWIJNEN WIT

Glas

Fles

3,90

18,50

3,90

18,50

4,50

21,00

3,90

18,50

4,50

21,00

El Bohemio Chardonnay Heel veel wijnen zijn een blend van verschillende druiven,
ook al doet het etiket vaak anders vermoeden. Zo heeft deze Chileense Chardonnay
ook een scheutje Sauvignon Blanc meegekregen.
BIO Sauvignon Blanc - Tierra Alegre Airén Deze biologische wijn komt uit
de streek Castilla la Mancha. Met tonen van citrus, meloen en peer. Hij is onder andere
heerlijk bij salades, gerookte zalm en onze huisgemaakte tonijnsalade.
BIO III Cigüeñas Verdejo Strogeel qua kleur met heldere groene schakeringen.
Bloemige aroma’s en de geur van steenfruit, waaronder peer. De wijn is opvallend,
fruitig en zeer fris met tonen van siroop en kruiden.

HUISWIJNEN ROSÉ
Gris Rosé - The Artist’s Impression
Het is alom bekend dat ze in de Provence hele lekkere rosé kunnen maken.
Deze lichtroze rosé heeft een frisse droge smaak.
Hij is perfect te combineren met onze salades en quiches.
BIO III Cigüeñas Rosado Een lichte zalmrose kleur met een beetje violet.
Enorm fris met de geur van rood fruit als aardbeien en aalbessen alsmede bloemige tonen.

HUISWIJNEN ROOD

Glas

Fles

4,50

21,00

4,25

19,00

4,75

23,50

BIO III Cigüeñas Tempranillo Deze biologische wijn biedt een
opvallende en expressieve geur van bessen met tonen van likeur en balsamico.
Een elegante en frisse wijn met een heerlijke afdronk.
Vista Nova Tinto De druif Touriga Nacional is de trots van Portugal. In zijn eentje
steelt ‘ie de show in portwijnen, maar hij opereert ook graag in teamverband.
Zo laat hij zich in deze Vista Nova ondersteunen door Camarate en Castelão.

PROSECCO
BIO Prosecco - La Jara Prosecco Frizzante Zachte Italiaanse (Treviso) Prosecco
van organisch geteelde Prosecco druiven, vol van smaak met frisse perzik en citrus.
Met trots draagt deze La Jara Frizzante dan ook het ICEA label als teken
dat deze Prosecco biologisch is. Deze frizzante smaakt mooi fris en zuiver
in de mond en is mooi als aperitief of bij lichte gerechten en High Tea.

BIER (OP FLES)
Jopen Gerstebier

3,50

Jopen Seizoengebonden

3,50

Jopen Malle Babbe

3,50

Malt bier

3,00

Kronenbourg

3,00

Kronenbourg Blanc

3,00

Er zit veel smaak
in het verhaal.

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!’

