STOKBROODJES

PANNENKOEKEN

Ham / Kaas
Gezond

€ 4,95
€ 6,95

Italiaanse wijze

€ 7,95

De Huifkarhoeve

Geitenkaas uit de oven

€ 7,95

Am Gitstapperhof

Boeren

€ 8,75

Carpaccio

€ 8,95

Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en ei

Aan de Hoeve

Speeltuin de Gitstap
Gitstappermolen

Mozzarella, tomaten en groene pestosaus
Zachte geitenkaas, honing en amandelen

Spek, ui, champignons en overbakken met kaas
Rundvlees, truﬀelmayonaise,
parmezaanse kaas en pijnboompitten

Tosti Ham / Kaas

€ 4,95

Tosti Hawai

€ 5,95

Tosti ‘De Meinweg’

€ 6,95

Tosti ‘De Meule’

€ 6,95

Ham, ananas en overbakken met kaas

Mozzarella, tomaat en groene pestosaus

Spek, ui, tomaat en kaas

€ 8,75
€ 8,75
€ 9,75

Omelet Ham / Kaas
Omelet Champignons
Omelet Hawai

Ham, ananas en overbakken met kaas

€ 9,75

Omelet Boeren

Spek, ui, champignons

€ 5,50

MAALTIJDSALADES
€13,95

Salade nicoise

Salade geitenkaas

€13,95

Salade caprese

€13,95

Zachte geitenkaas, honing en amandelen

Mozarella, tomaten en groene pestosaus

Caesar salad

Gegrilde kipspiesjes, krokante spek, ei en
parmezaanse kaas

€14,95

€ 6,95

Uitsmijter Spek / Kaas

€ 7,95

€15,95

Garnalen cocktail

€ 7,95

Carpaccio

€ 9,95

Noorse garnaaltjes en cocktailsaus
Rundvlees, truﬀelmayonaise,
parmezaanse kaas en pijnboompitten

WARME GERECHTEN
2 frikandellen met friet
2 kroketten met friet of brood

€ 6,75
€ 6,75

2 frikandellen speciaal met friet

€ 7,75
€ 13,95
€ 14,95

Alle voorgerechten worden
geserveerd met brood en kruidenboter

Gitstappertje

Drie sneden bruin brood met
gerookte zalm, kroket,
ham en gebakken ei

HOOFDGERECHTEN VIS
Fish & Chips

€ 13,75

Vistrio

€ 17,95

Gebakken witvis met frietjes en remouladesaus
Heekfilet, roodbaars en zalm met kreeftensaus

HOOFDGERECHTEN VLEES
Classic Burger

€ 12,95

Italiano Burger

€ 14,95

De Gitstap Burger

€ 14,95

Schnitzel

€ 14,95

Schnitzel boeren

€ 16,95

Varkenshaas

€ 17,25

200 gram limousin vlees met kaas en ketchup

200 gram limousin vlees met gebakken ui
en krokante spek

Met champignonroomsaus
Gebakken ui, champignon en spek,
overbakken met kaas

Met champignonroomsaus

LIMOUSIN
Steak naturel 225 gram

€ 19,25

Bief van de haas naturel

€ 24,75

Met kruidenboter
Met kruidenboter

VOORGERECHTEN

Uitsmijter Ham / Kaas

Limburgse zuurvlees met friet
Kipsaté met satésaus en friet

Gegratineerde Franse uiensoep

Met diverse soorten vis

UITSMIJTERS

Restaurant de Huifkarhoeve
T: 0475-53 64 22
E: dehuifkarhoeve@gitstap.nl
w w w. g i t s t a p . n l

€ 4,95
€ 5,25
€ 5,50

Salade vis

Keuze uit brood of friet

Restaurant Aan de Hoeve
T: 0475-53 14 10
E: aandehoeve@gitstap.nl
w w w. g i t s t a p . n l

Huisgemaakte tomatensoep
Rundvleessoep
Hongaarse Goulashsoep

Tonijnsalade, gekookt ei en olijven

OMELETTEN

€ 4,95

Verschillende soorten brood met kruidenboter
en tapenade

200 gram limousin vlees met tomaat,
mozzarella en groene pesto

SOEPEN

TOSTI'S

De plek waar
iedereen samen komt!

4,95
6,95
6,95
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,95

€ 8,95

Met diverse soorten vis en cocktailsaus

De
Gitstap

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Naturel
Appel
Spek
Appel en rozijnen
Appel en spek
Spek en kaas
Spek en ui
Ham en kaas
Warme kersen, ijs en slagroom
Boeren
Spek, ui en champignons

Vis

Broodplankje

€ 8,95

Alle hoofdgerechten zijn inclusief
saladebuﬀet en friet

KINDERMENU TOT 12 JAAR
Kinderpannenkoek naturel
Kinderpannenkoek appel
Kindermenu met frikandel en friet

€ 4,50
€ 4,95
€ 5,95

Kindermenu met kroket en friet

€ 5,95

Kindermenu met kipnuggets en friet € 5,95
€ 7,95
Pasta bolognese
Kipschnitzel met friet
€ 7,95
Alle kindermenu’s serveren wij met
frisdrank en een verrassing

