
MENU’S    
 

 

 

 
Soepen: 

Tomatensoep  vegetarisch met room en croutons  

Goulashsoep  licht pikant en goedgevuld 

Seizoenssoep  regelmatig wisselende soep     

 

Hoofdgerechten:  
alle hoofdgerechten worden geserveerd met groentegarnituur op bord, friet en mayonaise    

Kabeljauw   gegaard in de oven; geserveerd met tomatensalsa  

Schnitzel   met gebakken champignons en champignonroomsaus   

Pasta tartufo  tagliatelle met (kastanje-) champignons, sojabonen, courgette en truffelolie  

 

Nagerechten:  

Dame Blanche   vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom   

Hangop   met amarenakersen en slagroom   

Crème brulée  met slagroom 

 

 
 
  

LEKKER EN VLOT MENU  
Soep, hoofd- en nagerecht:   31,50  
   



 
 
 

 

 
 

Voorgerechten: 
Drieluik van vis   garnalenbitterbal, paling op toast en een zalmcocktail        

Rundercarpaccio  met pijnboompitten en truffelmayonaise      

Italiaanse salade  met rucola, tomaat, pesto, mozzarella en mozzarellasticks 

 
 

Hoofdgerechten:  
alle hoofdgerechten worden geserveerd met groentegarnituur op bord, friet en mayonaise, m.u.v. de 
groentecurry 

Zalm    met witte wijnsaus     

Kalfsoester   met truffelsaus  

Biefstuk Stroganoff  medium gebakken geserveerd met Stroganoffsaus 

Groentecurry   met kikkererwten, rode curry, sojabonen, kokosmelk en rijst 
  
 

 

Nagerechten:  

Hangop     met amarenakersen en slagroom 

Parfait van boerenjongens met kaneelmousse  

Trio van chocolade  huisgemaakte brownie, chocolademousse en chocolade-ijs 

  

TURFHOEVE MENU 
Voor-, hoofd- en nagerecht:   41,00 



    
 

 

 

 
Voorgerechten: 
Drieluik van vis   garnalenbitterbal, paling op toast en een zalmcocktail        

Rundercarpaccio  met pijnboompitten en truffelmayonaise      

Italiaanse salade  met rucola, tomaat, pesto, mozzarella en mozzarellasticks 

 

Soepen: 

Tomatensoep  vegetarisch met room en croutons  

Goulashsoep  licht pikant en goedgevuld 

Seizoenssoep  regelmatig wisselende soep   
 

Hoofdgerechten:  
alle hoofdgerechten worden geserveerd met groentegarnituur op bord, friet en mayonaise, m.u.v. de groentecurry 

Zalm    met witte wijnsaus     

Kalfsoester   met truffelsaus  

Biefstuk Stroganoff  medium gebakken geserveerd met Stroganoffsaus 

Groentecurry   met kikkererwten, rode curry, sojabonen, kokosmelk en rijst 
  
 

 

Nagerechten:  

Hangop     met amarenakersen en slagroom 

Parfait van boerenjongens met kaneelmousse  

Trio van chocolade  huisgemaakte brownie, chocolademousse en chocolade-ijs 

 

MENUSUGGESTIE  
Soep, hoofd- en nagerecht:    36,00  
Voor-, hoofd- en nagerecht:    41,00 
Voorgerecht, soep, hoofd- en nagerecht:  46,00 
 



    
 

 

 

 
Soepen: 

Tomatensoep  vegetarisch met room en croutons  

Goulashsoep  licht pikant en goedgevuld 

Seizoenssoep  regelmatig wisselende soep     

 

Hoofdgerechten:  
alle hoofdgerechten worden geserveerd met groentegarnituur op bord, friet en mayonaise    

Kabeljauw   met tomatensalsa  

Schnitzel   met champignonroomsaus   

Pasta tartufo  tagliatelle met (kastanje-) champignons, sojabonen, courgette en truffelolie  

Pannenkoek naar keuze zie achterzijde   

 

Nagerechten:  

Dame Blanche   vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom   

Hangop   met amarenakersen en slagroom   

Crème brulée  met slagroom 

 

  

AANGEPAST MENUVOORSTEL  
Soep, hoofd- en nagerecht:   31,50 
Soep, pannenkoeken en nagerecht:  Prijzen volgens onze menukaart 
 



 
 
 
Pannenkoeken:      
Naturel         
Appel          
Appel & Rozijnen      
Appel & Kersen        
Doorregen spek        
Ham & Kaas      
Spek & Appel     
Ham, Kaas & Ananas     
Ham, Kaas & Champignons   
Spek, Kaas & Uien   
Spek, Uien & Champignons  
 

Speciale pannenkoeken: 
Cordon Bleu  dubbelgevouwen met ham en kaas   
’t Kleef  appel, ananas, vers fruit en vanille-ijs  
Boeren   spek, ui, champignons en groenten   
Pizza ham, salami, tomaat, paprika, champignons, ui, pesto, mozzarella en Parmezaan
 ook vegetarisch mogelijk      
BBQ chicken  met rucola, champignons, paprika, ui en barbecuesaus   
Geitenkaas   appel, walnoten, geitenkaas, honing en rucola 
 Met extra spek 
Scampi en Zalm  met gerookte zalm, rucola en kruidenmayonaise  
Kippenragout dubbelgevouwen pannenkoek gevuld met kippenragout 

  
 

 


