DRIEGANGEN KEUZEMENU
Keuze uit onderstaande voorgerechten, hoofdgerechten en desserts: een compleet driegangen keuzemenu voor € 29,00.
Gerechten kunnen ook los besteld worden.

VOORGERECHTEN
Tomatensoep

met basilicum en een vleugje room

Goulashsoep

bereid volgens traditioneel recept

Chorizo Kroketjes (drie stuks)

€ 6,00

Varkenshaas

€ 19,00

€ 6,75

Schnitzel

€ 18,00

€ 6,50

met crostini en pittige mayonaise

Gegrilde Kipsalade

€ 7,50

Geitenkaas Zachte geitenkaas

€ 8,00

met honing en amandelschaafsel

HOOFDGERECHTEN

Bekijk onze speciaalbieren,
passend bij onze gerechten

met peperroomsaus of champignonroomsaus

met peperroomsaus of champignonroomsaus

Vers afgebakken molenbrood
met kruidenboter

€ 6,50

VOORGERECHTEN

Appeltaart met ijs en slagroom

€ 5,50

Bastogne Parfait

€ 7,00

Chocolademousse

€ 7,00

Dame blanche

€ 7,00

Coupe Huifkarhoeve	

€ 6,50

Coupe Karamel

€ 6,50

Crème brûlée

€ 6,50

Classic Burger

€ 17,50

een luchtige chocomousse met slagroom

Vegetarische pasta

€ 16,75

vanille ijs met chocoladesaus
en slagroom

met cheddarkaas en ketchup

met diverse soorten seizoensgroenten
in roomsaus

Saté van varkenshaas

€ 17,50

Vistrio (meerprijs keuzemenu + € 2)

€ 21,00

Konijnenbouten 2 stuks

€ 23,50

spies van varkenshaas met pindasaus
en kroepoek

trio van vis in een romige kruidensaus

(Als onderdeel van keuzemenu 1 bout)

BROODPLANKJE

DESSERTS

3 bollen vanilleroomijs, advocaat,
chocoladesaus en slagroom

3 Bollen vanilleroomijs,
karamelsaus en slagroom

PLATE SERVICE AAN DE HOEVE
Plate service gerechten behoren niet tot het driegangen keuzemenu

HOOFDGERECHTEN

KINDERMENU

Carpaccio

€ 12,95

Spare ribs

€ 22,75

Kindermenu

€ 6,50

Zalm carpaccio

€ 14,50

Bief van de haas

€ 29,00

Kindermenu

€ 6,50

Kindermenu

€ 6,50

Kinderijs met verrasssing

€ 5,00

rundercarpaccio, truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten

van gerookte zalm met citroenmayonaise

Franse uiensoep

met crostini en gegratineerd met kaas

€ 6,50

MAALTIJDSALADES
geserveerd met brood en kruidenboter

Salade krokante kip

Gebakken krokante kip met
een pittige mayonaise

Salade van ossenhaas
Reepjes van ossenhaas,
pittig gemarineerd

€ 15,75
€ 16,95

zacht gegaarde spare ribs met een
marinade van Grimbergen Dubbel

Champignonroomsaus, peperroomsaus
of gebakken champignons
+€

3,00

Boerenschnitzel

€ 19,50

De Gitstap Burger

€ 17,50

Vega burger

€ 17,50

Pasta met drie soorten vis

€ 19,00

met gebakken spekjes, uien en
champignons, overbakken met kaas

met gebakken uien, crispy bacon en curry saus

Frikandel, friet, mayonaise en ketchup

Kroket, friet, mayonaise en ketchup

Kipnuggets, friet, mayonaise en ketchup

2 bolletjes roomijs en slagroom

met gebakken uien, champignons en mayonaise
tagliatelle met verschillende
soorten vis in roomsaus

Onze hoofdgerechten
worden geserveerd met friet en salade

Gitstappermolenweg - 6063 NT Vlodrop

WIJNEN
Wijn is een belangrijk onderdeel bij de Gitstap, omdat bourgondisch
genieten niet zonder een bijpassende wijn kan. Wij werken uitsluitend met
familiebedrijven om onze wijnen in te kopen. Door de scherpe controle op
kwaliteit kunnen we jou de meest leukste, lekkerste en bijzonderste wijnen
vanuit Europa aanbieden. Er is altijd een wijn te vinden die past bij jouw
gemoedstoestand. Onze wijnkaart in ingedeeld op smaak: van lichte en
frisse wijnen, naar aromatische en krachtige wijnen. Proost!

Wit

Huiswijn wit
Sauvignon Blanc / Macao
Chardonnay

Glas € 4,00		Fles € 19,00
Glas € 4,75		Fles € 23,00
Glas € 4,75		Fles € 23,00

Rose
Zoet
Rood

Glas € 4,50		Fles € 22,00
Glas € 4,50		Fles € 22,00

Huiswijn rood
Cabernet Sauvignon
Temperanillo

Glas € 4,00		Fles € 19,00
Glas € 4,75		Fles € 22,00
Glas € 4,75		Fles € 23,00

BIEREN

FRISDRANKEN

KOFFIE & THEE

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

Koffie
Decafé koffie
Cappuccino
Warme Chocomel
Warme Chocomel met slagroom
Espresso
Dubbele Espresso
Latte Macchiato
Special Macchiato
Koffie Verkeerd

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,70
€ 3,00
€ 3,50
€ 2,70
€ 3,70
€ 3,20
€ 4,50
€ 2,80

Dael’s Droum / Ceylon O.P.
Delicate Herbs / Munt thee
Groene thee / Dael’s Delight
Earl Grey / Rooibos
Sencha Green Lemon
Verse munt thee

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,50

Amstel 0,5L
Grimbergen Dubbel 0,33L
Bitburger 0,3L
Bitburger 0,4L
Bitburger 0,5L

TAP:
Gitstapper Weizenbock 0,3L € 4,25
Amstel 0,2L
€ 2,50
Amstel 0,33L
€ 3,50

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,80
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,80
€ 2,80

FLES:
Brand Bruin 0,33L
Amstel alcohol vrij
Amstel Radler 2,0% / 0,0%
Erdinger 0,5L / Erdinger alcohol vrij 0,5L
Kompel Bovengronds 0,33L
Kompel Ondergronds 0,33L

€ 5,35
€ 4,50
€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 5,50
€ 4,95
€ 4,95

SPECIAALBIEREN
Op onze speciaalbierenkaart vind je uitsluitend de
lekkerste speciaalbieren uit Limburg!
Wist je al dat wij ook ons eigen bier laten brouwen?

BLOND

De Dorstige Lambertus - 5.5% alc.
Stadsbrouwerij, Maastricht

€ 4,75

De dorstige Lambertus is een Belgisch blond met 5,5%
alcoholvolume. Het gebruik van pilsmout geeft dit bier
zijn doordrinkbare karakter. Het subtiele gebruik van
bitter- en aromahop in combinatie met de gekozen
mouten zorgt voor een fris blond bier met een licht
kruidige en bittere afdronk.

Blonde Non - 8.0% alc.
Brouwerij Rolduc, Kerkrade

€ 4,25

Huisbier naar voorbeeld van de huisbieren van diverse
kloosters. Bruin, bovengistend en ronde volle smaak.
Een heerlijk dubbelbier van den Pater! Het bier zit ook in
onze gehaktballetjes!

TRIPEL

Jura Tripel - 8.5% alc. Craft Zuyd, Maastricht € 4,75
Krachtige moutige body met tonen van kruidige
specerijen met een mooie zachte vanillesmaak.
Subtiele hopbitter met een zoet moutige afdronk!

€ 4,75

DUBBEL

Ur-Hop IPA - 6.0% alc.
Gulpener Brouwerij, Gulpen

AMBER

De Maltezer - 6.5% alc.
Stadsbrouwerij, Maastricht

€3,95

Laat je verrassen door een buitengewoon biologisch bier.
Omdat we bij Gulpener alles op eigen wijze brouwen,
kwamen we op deze ongefilterde IPA van lage gisting.
Waarbij de hop pas laat in het proces wordt toegevoegd.
Hoppig, fruitig, fris en vol van smaak. Nederlands enige
IPA van lokale grondstoffen.

€ 4,50

De Maltezer is gebrouwen naar oud recept uit 1954.
Een volmout Dortmunder met een alcohovolume van
6,5 procent. Een bier waar zoet en bitter hand in hand
gaan door de combinatie van een licht fruitige smaak
(steenvruchten, abrikoos) met een licht bittere afdronk.

WEIZEN

Gitstapper Weizenbock - 5.0% alc.
Brouwerij Ambrass, Sittard

IPA

Een heerlijk bloemig en fruitig blond bier van 8%.
Mistig door de vergisting op fles en zeer toegankelijk door
zijn heerlijk afgeronde smaken. De Blonde Non is een
echte uitdager en past goed bij vlees van de grill of
bijvoorbeeld een kaasplank met pittige kazen.
Een vriendin voor het leven!

Broenge Pater - 7% alc.
Brouwerij Rolduc, Kerkrade

Paeterke Döbbel - 7% alc.
Stadsbrouwerij De Klep, Venlo

€ 4,25

Ons eigen witbiertje! Een lekker fruitig witbier gemaakt
met graan dat hiernaast in de molen gemalen wordt.
Dit unieke biertje heeft een mooie combinatie van het
bijzondere tarwe en de fruitige hopsoorten. Een heerlijke
frisse dorstlesser in de zomer!

Gitstappermolenweg - 6063 NT Vlodrop

€ 4,75

Een robuuste kloosterling van 7% die door de gangen
van de Abdij zwerft. Een smaakvolle, donkere volgeling
die openhartig zijn smaken met je deelt en houdt van
lekker eten als stoofpotjes, gebraad en desserts met
(pure) chocolade. De Broenge Pater zorgt goed voor
zijn medemens!

NOG NIET GENOEG SOORTEN BIER?

Dit is ons vast assortiment! We hebben door de seizoenen heen verschillende soorten bieren op de fles!
Vraag eens aan onze medewerkers voor de nieuwste bieren!

