
SOEPEN
Gegratineerde Franse uiensoep € 5,75

Hongaarse Goulashsoep € 5,75

Rundvleessoep € 5,50

Oma’s tomatensoep met ballen € 5,25

KINDERMENU TOT 12 JAAR MET VERRASSING

SALADES

Carpaccio
Rundercarpaccio, tru�elmayonaise, parmezaanse kaas en 
pijnboompitten 

Salade Nicoise
 Tonijn, gekookt ei en olijven

Salade geitenkaas
  Zachte geitenkaas, honing en amandelen

Griekse Salade
 Souvlakispies, fetakaas, olijven en tzatziki saus

Caesar salad
 Kipreepjes, crispy bacon, ei en parmezaanse kaas 

Garnalen cocktail  
Noorse garnaaltjes met cocktailsaus

Broodplankje
 Verschillende soorten brood met kruidenboter en tapenade

VOORGERECHTEN

€ 8,95 

€ 8,95 

€ 9,95 

€ 9,95

€ 10,25

€ 7,95

€ 4,95

Pasta bolognese
Kindermenu met frikandel, friet, mayonaise en ketchup
Kindermenu met kroket, friet, mayonaise en ketchup
Kindermenu met kipnuggets, friet, mayonaise en ket-
Kinderpannenkoek naturel
Kinderpannenkoek appel

€ 7,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 4,95
€ 5,45

Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met brood en kruidenboter
Bovenstaande salades zijn ook als maaltijdsalade te bestellen.

Erwtensoep met roggebrood en katenspek (seizoensgebonden) € 5,75



Schnitzel boeren 
 Gebakken ui, champignon en spek, overbakken met kaas

€ 17,45

Varkenshaas
 Met champignonroomsaus

€ 17,85

Huispannetje
 Varkenshaas met champignonroomsaus, gebakken
 aardappeltjes, warme groenten en gebakken ei

€ 18,75

Schnitzel
 Met champignonroomsaus

€ 15,45

Classic Burger
 200gr. Limousin rundvlees met kaas en ketchup

€ 13,75

Griekse Burger
 200gr. Limousin rundvlees met fetakaas, rode ui en tzatziki saus

€ 15,75

De Gitstap Burger
 200gr. Limousin rundvlees met gebakken ui en crispy bacon

€ 15,75

BURGERS

Vistrio
 3 verschillende soorten vis met vissaus

€ 18,75

Zalm met vissaus € 19,45
Fish & Chips
 Gebakken witvis met remouladesaus 

€ 14,45

HOOFDGERECHTEN VIS

HOOFDGERECHTEN VLEES

Alle hoofdgerechten zijn inclusief saladebu�et, warme groenten en friet.

Alle burgers zijn inclusief saladebu�et, friet en mayonaise.

Liever een andere saus? Probeer dan een van onze andere sauzen:
 strogano�saus of pepersaus.

Zalmfilet 
 Met vissaus

€ 16,45

Varkenshaas
 Met champignonroomsaus

€ 15,95

SENIOREN MENU

Konijn op grootmoeders wijze € 15,95

Varkenshaas-saté met satésaus 
 Geserveerd met friet en saladebu�et € 15,75



Bief van de haas naturel
 Met kruidenboter

€ 23,75

Bief van de haas
 Met gebakken champignons

€ 25,75

Steak naturel
 Steak 225gr. met kruidenboter

€ 20,75

LIMOUSIN

Steak
 Steak 225gr. met pepersaus

€ 22,75

Ossenhaaspuntjes tuinkruidensaus
 Met paprika, uien en champignons 

€ 18,95

Ossenhaasspies
 Met pepersaus

€ 18,45

Liever een andere saus? Probeer dan een van onze andere sauzen:
champignonroomsaus, strogano�saus of pepersaus.

De Limousin runderen grazen op verspreid liggende weilanden in 
heuvelachtige gebieden. Door de vele bergwandelingen die de 
Limousin runderen maken is dit een vrij  mager rundvlees toch 

smaakvol, supermals en hee� een unieke structuur. Daarom 
kenmerkt het Limousin rundvlees als uitgebalanceerde, ouderwetse 

en pure vleessmaak. 

Wildtrio 
 Hert, ree en wildzwijn met wildsaus

€ 24,75

Eendenborstfilet
 Met pruimensaus

€ 21,95

Konijn op grootmoeders wijze € 18,95

WILDGERECHTEN

225gr steak met kruidenboter, Burger “De Gitstap”, souvlakispies, gebakken 
champignons, frietjes en salade bu�et

Mix Grill voor 2 personen

€ 37,50

€ 10,00

€ 10,00
€ 10,00

Pannenkoek spek

Pannenkoek ham / kaas
Pannenkoek appel

PANNENKOEKEN



Coupe Huifkarhoeve
 3 bollen vanilleroomijs, advocaat, chocoladesaus en slagroom

D E S S E R T

€ 5,95

Coupe Dame Blanche
 3 bollen vanilleroomijs, chocoladesaus en slagroom

€ 5,50

Coupe Karamel
 3 bollen vanilleroomijs, karamelsaus en slagroom

€ 5,50

Coupe Amarena kersen
 3 bollen vanilleroomijs, amarena kersen en slagroom

€ 5,95

Coupe Heiße Liebe
 3 bollen vanilleroomijs, warme kersen en slagroom

€ 5,95

Kinderijs met verrassing
 2 bolletjes roomijs en slagroom

€ 4,00

Ko�ie met lekkernijen € 4,25

Cappuccino met lekkernijen € 4,50

Alle ijscoupes zijn ook in het klein te bestellen
 2 bollen ijs i.p.v. 3 bollen ijs

Coupe Belle Hélène 
 3 bollen vanilleroomijs met peren, warme chocoladesaus, en slagroom

€ 6,25


