Restaurant

Aan de Hoeve
Gitstap

MENU

T: 0475 - 53 14 10
E: aandehoeve@gitstap.nl
w w w.gitstap.nl

Carpaccio

KOUDE VOORGERECHTEN

Rundvlees, truﬀelmayonaise, parmezaanse kaas en pijnboompitten

€ 9,95
€ 7,95

Garnalen cocktail

Noorse garnaaltjes en cocktailsaus

SOEPEN
Huisgemaakte Tomatensoep met balletjes

€ 4,95

Hongaarse Goulashsoep

€ 5,50

Gegratineerde Franse Uiensoep

€ 5,50

Rundvleessoep

€ 5,25

SALADES
Salade nicoise

€ 8,95

Salade geitenkaas

€ 8,95

Salade caprese

€ 8,95

Caesar salad

€ 9,95

Tonijnsalade, gekookt ei en olijven
Zachte geitenkaas, honing en amandelen

Mozarella, tomaten en groene pestosaus

Gegrilde kipspiesjes, spekreepjes, ei en parmezaanse kaas
Alle gerechten worden geser veerd met brood en kruidenboter

Broodplankje

Verschillende soorten brood met kruidenboter en tapenade

€ 4,95

KINDERMENU TOT 12 JAAR
Pasta bolognese
Kipschnitzel met friet
Kindermenu met frikandel en friet
Kindermenu met kroket en friet
Kindermenu met kipnuggets en friet
Kinderpannenkoek naturel
Kinderpannenkoek appel
Alle kindermenu’s serveren wij met frisdrank en een verrassing

€
€
€
€
€
€
€

7,95
7,95
5,95
5,95
5,95
4,50
4,95

BURGERS
Classic Burger

€ 12,95

Italiano Burger

€ 14,95

De Gitstap Burger

€ 14,95

200gr. Limousin vlees met kaas en ketchup
200gr. Limousin vlees met tomaat, mozzarella en groene pesto
200gr. Limousin vlees met gebakken ui en krokante spek
Alle burgers zijn inclusief saladebuffet en friet

HOOFDGERECHTEN VLEES
Varkenshaas

€ 17,25

Huispannetje

€ 18,25

Schnitzel

€ 14,95

Schnitzel boeren

€ 16,95

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

Met champignonroomsaus
Gebakken ui, champignon en spek, overbakken met kaas
Extra sauzen: champignonroomsaus, stroganoffsaus of pepersaus.

HOOFDGERECHTEN VIS
Zalm met pasta en pestoroomsaus

€ 18,95

Fish & Chips

€ 13,75

Vistrio

€ 17,95

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

Alle hoofdgerechten zijn inclusief saladebuffet, warme groenten en friet.

PANNENKOEKEN
Pannenkoek ham / kaas
Pannenkoek appel
Pannenkoek spek

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

Mix Grill voor 2 personen
225gr steak met kruidenboter, Burger “De Gitstap”, kipspiesjes, gebakken
champignons, frietjes en een frisse salade

€ 35,95

LIMOUSIN
Bief van de haas naturel

€ 24,75

Bief van de haas

€ 26,75

Steak naturel

€ 19,75

Steak

€ 21,75

Ossenhaaspuntjes

€ 18,75

Ossenhaasspies

€ 17,95

Met kruidenboter

Met gebakken champignons
Steak 225gr. met kruidenboter
Steak 225gr. met pepersaus
Met paprika, uien in provinciale saus

Met pepersaus

Alle hoofdgerechten zijn inclusief saladebuffet, warme groenten en friet.
Extra sauzen: champignonroomsaus, stroganoffsaus of pepersaus.

Ons rundvlees komt van het Nationaal Park De Meinweg waar
de runderen in de vrije natuur hun leven lang rondlopen.
Daarom hebben de runderen het predicaat natuurvlees. U
proeft een puur natuurlijke smaak!

www.gitstap.nl
Voor de actuele aanbiedingen
bekijk onze website!

SENIOREN MENU
Zalmfilet

€ 15,95

Varkenshaas

€ 14,95

Met pasta en pestoroomsaus

Met champignonroomsaus

DESSERT
Coupe Aan de Hoeve

€ 5,95

Coupe Huifkarhoeve

€ 5,95

Coupe Dame Blanche

€ 5,25

Coupe Karamel

€ 5,25

Coupe Amarena kersen

€ 5,95

Coupe Hei ß e Liebe

€ 5,95

Verrassingdessert

€ 5,50

Koffie met lekkernijen

€ 4,25

Cappuccino met lekkernijen

€ 4,50

Kinderijs - Kleintje ijs

€ 4,00

Vanilleroomijs, hazelnoot advocaat, chocoladesaus en slagroom

Vanilleroomijs, advocaat, chocoladesaus en slagroom
Vanilleroomijs, chocoladesaus en slagroom

Vanilleroomijs, karamelsaus en slagroom
Vanilleroomijs, amarena kersen en slagroom
Vanilleroomijs, warme kersen en slagroom

Vraag onze medewerkers

2 bolletjes roomijs en slagroom

