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DE GITSTAP

De plek waar iedereen samen komt
Gitstappermolenweg - 6063 NT Vlodrop - www.gitstap.nl

Restaurant

De Huifkarhoeve

Restaurant

Aan de hoeve

Gitstappermolen

www.gitstap.nl

De Huifkarhoeve
Sinds 1990

De voormalige graanschuur uit 1756
werd in 1990 verbouwd door Frans
en Hennie Heinen tot Restaurant
de Huifkarhoeve. Kenmerkend zijn
het authentieke eikenhouten balkenwerk, de open ruimte en het sfeervolle
terras. Uniek in de regio waar alweer
de derde generatie en personeel voor
u klaarstaat!

BITTERGARNITUUR

PANNENKOEKEN

Bitterballen
		

6 stuks
10 stuks

€ 5,25
€ 8,75

Warme kersen, ijs en slagroom

€ 9,95

Boeren

Gemengde hapjes		

€ 5,25

Spek, ui, champignons

€ 9,95

Appel en rozijnen

€ 8,95

Appel en spek

€ 8,95

Spek en kaas

€ 8,95

Ham en kaas

€ 8,95

Appel

€ 7,95

Spek

€ 7,95

Naturel

€ 6,95

De Huifkarhoeve
Tel. 0475-536422 - www.gitstap.nl
Openingstijden:
Woensdag, donderdag, zaterdag
en zondag vanaf 10.00 uur.

MENU

LUNCH
T O T 1 7. 0 0 U U R

TOSTI’S

WARME GERECHTEN

Ham en kaas

€ 4,25

Hawai

€ 4,95

De Gitstap

€ 6,95

Ham, ananas en overbakken met kaas
Spek, ui, tomaat en kaas

UITSMIJTER
Ham en kaas

€ 7,90

Spek en kaas

€ 8,35

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

OMELET
Ham en kaas

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

Champignons

€ 9,25
€ 9,75

€ 10,75

Boeren

€ 10,75

Spek, ui, champignons

Alle omeletten worden geserveerd met friet of Gitstapperbrood

www.gitstap.nl

€ 7,25

2 Frikandellen met friet

€ 6,75

2 Bourgondische kroketten
met friet of brood

€ 6,75

Aan de Hoeve
Sinds 1995

Hawai

Ham, ananas en overbakken met kaas

2 Frikandellen speciaal met friet

Restaurant Aan de Hoeve is een voormalige boerderij die is verbouwd tot het
huidige restaurant door Frank en Gerjo.
In 2012 werd onze prachtige wintertuin
aangebouwd waar u in elk seizoen kunt
genieten van het prachtige uitzicht. Zowel
in ons restaurant alsmede op het grote
terras kunt u genieten van onze specialiteiten en gastvrijheid. Wist u dat u vanaf
ons terras uitzicht heeft op de Rode Beek?

Aan de Hoeve
Tel. 0475-531410 - www.gitstap.nl
Openingstijden:
Maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag
en zondag vanaf 10.00 uur.

www.gitstap.nl

De Gitstappermolen

De gitstappermolen is een watermolen
gebouwd in 1377. De watermolen heeft
zijn eeuwenoude maatwerk behouden
en werd volledig gerestaureerd. Er wordt
tot op heden nog altijd graag gemalen
in onze molen en wel één van de oudste
graansoorten; kamut genaamd. Wij
verwerken dit kamutmeel in onze broden
die wij gebruiken bij onze gerechten in
beide restaurants. In de nostalgische
winkel van de Gitstappermolen kunt u

terecht voor onder andere: brood- en
cakemixen, streekproducten, cadeauartikelen en andere snuisterijen.
Ook hèt adres waar u vers wit- of bruinbrood van ons eigen gemalen meel kunt
kopen. Kom gerust eens een kijkje nemen!
Nadat in 2018 het woonhuis volledig
werd gerenoveerd, wekken wij met onze
molen sinds december 2019 stroom op.
Deze stroom gebruiken wij in het
naastgelegen restaurant dat hierdoor
in de toekomst energie-neutraal is.

SOEPEN
Hongaarse goulashsoep

€ 5,95

Gegratineerde Franse uiensoep

€ 5,95

Rundvleessoep

€ 5,75

Oma’s tomatensoep met ballen

€ 5,50

Erwtensoep met roggebrood en katenspek € 6,25
Seizoensgebonden

Aspergesoep

€ 6,25

Seizoensgebonden
Openingstijden De Gitstappermolen
Woensdag, donderdag, zaterdag en
zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Tel. 0475-535224 - www.gitstap.nl
Rondleiding vanaf 10 personen bij de
watermolen: € 3,00 p.p.

Alle soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter

KORTINGS

BON
Bij inlevering
van deze bon
ontvangt u

10%
KORTING
in de
Gitstappermolen
op alle
meelproducten

BROODPLANKJE
Verschillende soorten brood
met kruidenboter en tapenade

€ 4,95

GITSTAPPERBROOD
Donker brood met kamutmeel
gemalen in de Gitstappermolen
Standaard serveren wij donker Gitstapperbrood
Ook hebben wij wit Gitstapperbrood

Carpaccio

€ 9,65

Vis

€ 9,65

Warme geitenkaas

€ 8,35

Boeren

€ 8,95

Rundercarpaccio, truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten
3 verschillende soorten vis met cocktailsaus
Zachte warme geitenkaas, honing en amandelen
Ham, spek, ui, champignons en overbakken
met kaas

Gezond

Ham, kaas, tomaat, komkommer en ei

€ 7,35

www.gitstap.nl

MAALTIJDSALADES
Salade vis

€ 16,95

Caesar salade

€ 16,75

Salade geitenkaas

€ 16,75

Salade Nicoise

€ 15,75

3 Verschillende soorten vis met cocktailsaus

GITSTAPPERTJE
3 Sneden donker
Gitstapperbrood met
gerookte zalm,
kroket en ham met een
gebakken ei

€ 9,95

Kipreepjes, crispy bacon, ei en
Parmezaanse kaas
Zachte geitenkaas, honing en amandelen
Tonijn, gekookt ei en olijven

Alle salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

www.gitstap.nl

HOOFDGERECHTEN VIS
Zalmfilet

€ 19,75

HOOFDGERECHTEN VLEES
Bief van de haas naturel

€ 24,75

3 Verschillende soorten gebakken vis met vissaus

Steak naturel

€ 20,95

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met
warme groente en friet, tevens mag u ook gebruik maken
van ons saladebuffet.

Varkenshaas champignonroomsaus

€ 18,75

Schnitzel boeren

€ 17,95

Schnitzel naturel

€ 14,25

Schnitzel

€ 15,95

Met vissaus

Vistrio

Met kruidenboter		

€ 18,95

Fish & chips

Gebakken witvis, remouladesaus,
friet en saladebuffet

€ 15,25

Ontdek De Gitstap
• Onze restaurants zijn 365 dagen
per jaar geopend.

• Bij goed weer genieten van een
versnapering op onze grote terrassen.

• Voor een heerlijk kopje koffie met
vlaai van de echte bakker.

• Een perfecte tussenstop tijdens
fietstochten.

• Of een lekkere lunch.

• Oplaadpunt voor e-bikes aanwezig.

• En natuurlijk voor een etentje
à la carte.

• Vraag naar onze (eigen) wandelroutes.

• Dé plek voor feesten groot of klein.

• Gratis grote parkeerplaats aanwezig.

BURGERS
De Gitstap burger

200 gram Limousin vlees met gebakken uien
en crispy bacon

€ 15,95

Italiaanse burger

€ 15,25

Classic Burger

€ 14,25

200 gram Limousin vlees met
parmezaanse kaas, tomaat en truffelmayonaise
200 gram Limousin vlees met kaas en ketchup

Bij onze burgers is het saladebuffet, friet en mayonaise inbegrepen

www.gitstap.nl

Met kruidenboter		

Gebakken uien, champignons, spek en
overbakken met kaas

Met champignonroomsaus

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met
warme groente en friet, tevens mag u ook gebruik maken
van ons saladebuffet.

Varkenshaassaté met satésaus

€ 15,95

Geserveerd met friet en saladebuffet

ARRANGEMENTEN

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN DIVERSE BUFFETTEN - RESERVEREN GEWENST

Limburgse koffietafel

Limburgse koffietafel

Verschillende soorten broodjes, brood,
vleeswaren, kaas, zoetwaren, soep
en Limburgse vlaai, koffie of thee.

Verschillende soorten broodjes,
brood, vleeswaren, kaas, zoetwaren,
soep en warm vlees, koffie of thee.

Vanaf 10 personen

Vanaf 10 personen

€ 19,95 p.p.

€ 20,95 p.p.

Steengrillen

Bolwokken

Diverse soorten vlees, sauzen,
saladebuffet, stokbrood, kruidenboter
en frites.

Diverse soorten vlees, groentes,
sauzen, saladebuffet, stokbrood,
bouillon, kruidenboter en frites.

Vanaf 2 personen

Vanaf 2 personen

€ 22,75 p.p.

www.gitstap.nl

€ 25,75 p.p.

Entree speeltuin
Kind (+ gratis muntje)
Volwassenen

Speeltuin
De Gitstap
Speeltuin De Gitstap is
opgericht in 2005 waar de
kinderen al jaren heerlijk
kunnen rennen, klauteren,
springen en buitenspelen
in onze natuurrijke omgeving
met plezier voor jong en oud.

€ 3,00 p.p.
€ 2,00 p.p.

Arrangement 1 - vanaf 2 personen
Entree met kidsbox en een ijsje

Vraag naar ons assortiment

Keuze uit spek, worstje,
filetlapje, kotelet,
shaslick, hamburger,
kipfilet, aardappelsalade,
macaronisalade, sauzen,
fruit, saladebuffet,
brood en kruidenboter.

€ 8,95 p.p.

Arrangement 2 - vanaf 10 personen
Entree met kidsbox, rondleiding
Gitstappermolen en een ijsje
€ 10,95 p.p.
Arrangement 3 - vanaf 10 personen
Entree met kidsbox, ijsje en
1 uur huifkartocht

Vanaf 20 personen
€ 19,95 p.p. Eventueel
mogelijk met vis.

D ES S ERTS

€ 13,95 p.p.

IJSCOUPES
Coupe Huifkarhoeve	

€ 6,25

Coupe Heiße Liebe

€ 6,25

Coupe Amarena kersen

€ 5,95

Coupe Panache

€ 5,95

Coupe Dame Blanche

€ 5,95

3 Bollen vanilleroomijs, advocaat, chocoladesaus en
slagroom

Open van medio maart
t/m oktober, dagelijks van
10.00 - 19.00 uur.

3 Bollen vanilleroomijs, warme kersen en slagroom

3 Bollen vanilleroomijs, amarena kersen en slagroom

BON

KINDERMENU
Kindermenu

€ 5,95

Bij inlevering
van deze bon
ontvangt u in de
speeltuin een klein

Kindermenu

€ 5,95

SOFTIJSJE
voor € 1,-

BARBEQUE

Kinderfeest Arrangementen
Toegang tot speeltuin

Speeltuin De Gitstap
Tel. 06-57576899 of
0475-531410
www.gitstap.nl

KORTINGS

Dagelijks koffie met vlaai

Vanilleroomijs, chocoladeijs, aardbeienijs met slagroom

TOT 12 JAAR MET VERRASSING

Met frikandel, friet, mayonaise en ketchup

Met kroket, friet, mayonaise en ketchup

Kindermenu

Met kipnuggets, friet, mayonaise en ketchup

€ 5,95

3 Bollen vanilleroomijs, chocoladesaus en slagroom

Coupe Karamel

€ 5,95

Kinderijs met verrasssing

€ 4,00

Coupe met verse aardbeien

€ 6,25

3 Bollen vanilleroomijs, karamelsaus en slagroom
2 Bolletjes roomijs en slagroom

Kinderpannenkoek appel

€ 5,95

Seizoensgebonden

Kinderpannenkoek naturel

€ 5,50

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

www.gitstap.nl

www.gitstap.nl

LUXE BARBEQUE
Keuze uit steak, varkenshaas, spek, worstje, filetlapje, kotelet, shaslick,
hamburger, kipfilet,
aardappelsalade,
macaronisalade, sauzen,
fruit, saladebuffet,
brood en kruidenboter.
Vanaf 20 personen
€ 25,75 p.p.

TAFELBARBEQUE
Keuze uit spek, worstje,
filetlapje, kotelet, shaslick, hamburger, kipfilet,
aardappelsalade,
macaronisalade, sauzen,
fruit, saladebuffet,
brood en kruidenboter.
Tot 20 personen
€ 19,95 p.p. Eventueel
mogelijk met vis.

H

R

Arrangementen Huifkartochten
WARME DRANKEN

FRISDRANKEN

Kop koffie
Koffie Decafe
Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Latte Macchiato karamel
Koffie verkeerd
Koffie karamel
Irish Coffee
Limburgse koffie
Warme chocomel
Warme chocomel slagroom
Thee
Verse munt thee

Coca Cola / Coca Cola Zero
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Fanta
Sprite
Cassis
Fuze tea Sparkling / Green
Apfelschorle
Tonic / Bitterlemon
Rivella
Appelsap / Tomatensap
Jus d’ Orange
Chocomel / Fristi

€ 2,15
€ 2,15
€ 2,30
€ 2,40
€ 2,90
€ 3,50
€ 2,75
€ 2,85
€ 4,95
€ 4,95
€ 2,75
€ 3,25
€ 2,15
€ 2,85

2
stap.nl

10
tap.nl
l

Huifkartocht met Belgisch trekpaard
Tot 20 personen
per uur € 100,00 per wagen
Voor anderhalf uur
€ 140,00 per wagen
Ook geschikt voor rolstoelen.

www.gitstap.nl

Arrangement 1

Arrangement 3

vanaf 20 personen
met barbeque

vanaf 10 personen
met diner (soep, schnitzel
met sauzen, ijs dessert)

€ 24,95 p.p.

Arrangement 2
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,20
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25

Een huifkartocht van 1½ uur

vanaf 10 personen
met Limburgse koffietafel,
soep en Limburgse vlaai

€ 24,95 p.p.

Arrangement 4
€ 23,75 p.p.

vanaf 10 personen met koffie,
vlaai en rondleiding molen € 14,95 p.p.

WIJNEN
Zoet: Rivaner
Droog: Sauvignon blanc
Chardonnay
Rood: Dornfelder
Cabernet Sauvignon
Rosé 		

BIEREN
Amstel 0,18L
Amstel 0,33L
Amstel 0,5L
Donker bier 0,33L
Amstel alcohol vrij
Amstel Radler 2,0% / 0,0%
Grimbergen Blond 0,33L
Grimbergen Dubbel 0,33L
Bitburger 0,3L
Bitburger 0,4L
Bitburger 0,5L
Erdinger 0,5L
Erdinger alcohol vrij 0,5L
Kompel Bovengronds 0,33L
Kompel Ondergronds 0,33L
Liefmans fruitesse 0,25L
Tripel Karmeliet 0,33L

€ 2,00
€ 2,95
€ 4,30
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 4,25
€ 4,25
€ 2,70
€ 3,60
€ 4,40
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 2,95
€ 4,25

€ 3,70
€ 3,70
€ 3,90
€ 3,70
€ 3,90
€ 3,70

APERITIEF
Port rood / wit
Sherry med / dry
Frizzante (bubbels)

€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00

GEDISTILLEERD
Jonge jenever
Oude jenever
Bessen jenever
Amaretto / Baileys
Jägermeister
Whisky

Wisseltap
vraag onze medewerkers

www.gitstap.nl

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,85
€ 2,75
€ 3,85

EVENEMENTEN
Zaterdag 28 maart
Opening speeltuin

Met in de zomermaanden
verschillende activiteiten,
laat u verrassen.

Dinsdag 5 mei
Bevrijdingsdag

Gehele dag geopend.

Zondag 10 mei
Moederdagbrunch

Aanvang 11.00 uur met
gratis toegang tot de speeltuin
voor de deelnemende
volwassenen en kinderen.
Reserveren gewenst.

Zaterdag 16 mei en
zondag 17 mei
Groots 75-jarig
bevrijdingsfeest

In feesttent. Kaartverkoop.

Zaterdag 28 maart
Indonesisch buffet

Aanvang 19.00 uur. Prijs
€ 25,75 p.p. Reserveren gewenst.

Zondag 12 april
1ste paasdag en
maandag 13 april
2de paasdag
Paasbrunch en
paaseieren rapen

Met de paashaas voor de
kinderen tot 10 jaar in de
speeltuin. Aanvang paaseierenrapen 10.00 uur.
Aanvang brunch 11.00 uur.
Voor de deelnemende
volwassenen en kinderen
gratis toegang tot de speeltuin.
Prijs volwassenen € 24,95 p.p.
Kinderen tot 12 jaar € 18,95 p.p.
Reserveren gewenst.

Maandag 27 april
Koningsdag
Gehele dag geopend.

Zondag 31 mei
1ste Pinksterdag en
maandag 1 juni
2de Pinksterdag
Livemuziek
Zondag 21 juni
Vaderdag met livemuziek.
In de maanden juni, juli,
augustus op zondag
livemuziek (bij goed weer)

FEESTWEEKEND
Vrijdag 21 augustus

Gitstap madness
Aanvang 20.00 uur.
Kaartverkoop.

Zaterdag 22 augustus

80 & 90 party
Aanvang 20.00 uur.
Kaartverkoop.

Zondag 23 augustus

Hollandse en
Duitse glorie
Aanvang 13.00 uur.
Gratis toegang.

Zaterdag 31 oktober
Indonesisch buffet

Aanvang 19.00 uur. € 25,75 p.p.
Reserveren gewenst.

Zaterdag 21 november
Wildavond
Aanvang 19.00 uur.
Reserveren gewenst.

Donderdag 24 december
Maandag 22 juni en 29 juni
Maandag 6 juli en 13 juli
Onbeperkt barbecueën
voor iedereen
Aanvang 18.00 tot 21.00 uur
met livemuziek tot 22.30 uur.
€ 16,95 p.p.

Vrijdag 10 juli
Vrijdag 14 augustus
Tapasavond 4-gangen
met aperitief vooraf
en livemuziek

€ 24,95 p.p.
Reserveren gewenst.

Tel. 0475-438470

geopend tot 16.00 uur.

Vrijdag 25 december
1ste kerstdag
à la carte (uitsl. reservering)
Zaterdag 26 december
2de kerstdag
à la carte (uitsl. reservering)
Donderdag 31 december
geopend tot 16.00 uur.

Vrijdag 1 januari 2021

geopend vanaf 10.00 uur.

Tel. 0475-465775

www.gitstap.nl

