
 

 

Welkom!! 

 
Wij zijn een streekbelevingscentrum, wat inhoudt dat 

wij veel meer zijn dan enkel een lunchroom. 

 

Als trotse vertegenwoordigers van de streek en het 

groene woud proberen wij u kennis te laten maken met 

alles dat de regio en het groene woud u te bieden heeft. 

 

In onze tuin vindt u het assortiment van lokale kwekers 

terug, in onze streekmarkt producten van leveranciers 

hier uit de buurt. Dus volop te kijken en te snuffelen. 

 

Voor kinderen hebben wij voldoende plek om te spelen 

en wij proberen hierin zo origineel en kindvriendelijk 

te zijn. Op deze manier kunt u met een gerust hart 

komen genieten van een hapje en een drankje, terwijl 

de kinderen zich uit kunnen leven. 

 

Geniet van uw bezoek en graag tot ziens! 

 



Brood uit eigen oven 
 wit of bruin? 

Gezond € 8,75  
met ham, kaas, bacon, tomaat, komkommer, gekookt eitje 

 

Carpaccio € 9.75 

met pesto, oude kaas, zongedroogde tomaten en pijnboompitten 

 

Gerookte Zalm € 10,25 

met cocktailsaus 

 

Lauwwarme Geitenkaas € 9,75 

met noten en honing 

 

Broodkiesj Gasthuishoeve € 8,75 
gevuld met spek, ei, paprika en verse kruiden 

 

Uitsmijter ham/kaas € 8,75  
met 3 eieren 

 

Twee Kroketten  € 9,50 

huisgemaakte kroketten 

 

Big en de Hen € 8,75 
met gerookte ham en eiersalade 

 

Complete Rooise Strekenlunch € 11,50 
met een klein soepje, huisgemaakte kroket en broodkiesj 

 

Water en Weiland € 11,25 

één boterham belegd met gerookte zalm en één met carpaccio 

 



Soepen 
 

Boerentomatensoep € 4,75 

 

Aardappel-Preisoep  € 4,75 
met spekjes 

 

Soep van de dag € 4,75 

Kijkt u hiervoor op het krijtbord of vraag het aan één 

van onze medewerkers. 

 

 

Salades  
 

Salade Carpaccio € 12,25 

gemengde sla met carpaccio, pesto, pijnboompitten, oude kaas en 

zongedroogde tomaatjes 

 

’t Volendammertje  € 14,25 

een heerlijke salade met gerookte zalm en rivierkreeftjes, 

geserveerd met cocktailsaus  

 

Salade Geitenkaas  € 14,25 

gemengde sla met geitenkaas, walnoten en honing 



Gegrilde broodjes 
 

Tosti ham/kaas € 4,50 

 

Tosti Hawaï € 4,50 

 

Tosti Gerookte ham met pesto € 4,50 

 

Tosti Geitenkaas met spek € 5,50 

 

Worstenbroodje van Verhoeven € 2,50 

 

Wentelteefje € 5,50 

 

Ysjes 
 

Boerenijs Dame Blanche € 3,50 

Boerenijs Nougatine € 3,50 

Boerenijs Seizoenscoupe dagprijs 

 

Raketje € 0,75 

Twister € 1,75 

Maxim Magnum (melkchocolade) € 2,50 

Cornetto € 1,00 



De lekkere trek 
 

Huisgemaakte Bitterballen (8 stuks) € 5,25 

 

Bittergarnituur (12 stuks gemengde snacks) € 6,50 
 

De Borrelplank (voor 2 personen) € 14,95 
van alles wat en meer 

 

 

 

 

 

 

Gebak 
 

Huisgemaakt gebak € 3,75 

Wij hebben een wisselend assortiment huisgemaakt gebak. 

Kijkt u hiervoor op het krijtbord of vraag het aan één 

van onze medewerkers. 

 

 



Voor de kinderen 
 

Frietjes met een snack naar keuze € 4,75 

frikandel, kroket of kipnuggets 

Geserveerd met appelmoes en mayonaise. 

 

Pannenkoeken met de volgende keuze € 4,95 
naturel of chocoladepasta  

 

Wentelteefje € 5,50 

 

Broodje knakworst € 1,95 

 

Zakje chips (naturel of paprika) € 1,00 

 

Snoepzakje € 1,50 

 

Groot glas ranja € 1,00 

 

Kan ranja € 4,00 

 

 

 



Dranken 
 

Frisdranken: 
 

Coca-Cola € 2,25 

Coca-Cola light € 2,25 

Fanta Orange € 2,25 

Fanta Cassis € 2,25 

Sprite € 2,25 

Lipton Ice-Tea € 2,25 

Lipton Ice-Tea Green € 2,25 

Bitter-Lemon € 2,25 

Tonic € 2,25 

Rivella € 2,25 

Chocomel € 2,25 

Chaudfontaine blauw € 2,00 

Chaudfontaine rood € 2,00 

Appelsap € 2,25 

Sinaasappelsap € 2,25 

Ranja € 1,00 

Kan ranja € 4,00 

 

 

 

 

 

Vers voor u bereid: 
 

Verse jus d’orange € 3,50 

 

 

 

 

 
 

Warme dranken: 
 

Koffie € 2,00 

Cappuccino € 2,30 

Espresso € 2,00 

Koffie verkeerd € 2,30 

Latté Macchiato € 2,50 

Thee in diverse smaken € 2,00 

Verse kruije thee € 2,00 

Warme chocomel € 2,50 

Slagroom € 0,50 

 

 

 

 

Speciale koffie: 
 

Sweet White Coffee € 3,75 
met witte chocoladesaus en  slagroom 

Italian Drivers Coffee € 3,50 
met alcoholvrije amaretto en 

slagroom 

 

Irish Coffee € 4,00 
met irish wiskey en ongezoete room 

Russian Coffee € 4,00 
met wodka en ongezoete room 

Italian Coffee € 4,00 
met amaretto en ongezoete rooom 

 



 

 

 

Huiswijnen: 
 

Chardonnay (wit) € 3,75 

Merlot (rood) € 3,75 

Carbernet Sauvignon € 3,75 
(rosé) 

Riesling (zoet wit) € 3,00 

Hugo (met munt, citroen) € 3,95 

 

 

Bier van de tap: 

 
Bavaria             25 cl € 2,30 

Manenblusser    33 cl € 3,00 

Wisseltap            33 cl € 3,75 

(vraag het aan één van onze 

medewerkers) 

 

  

Bier op fles: 
 

Bavaria Malt € 2,25 

Bavaria 0% wit € 2,25 

Radler citroen 0% € 2,25 

 
Radler citroen 2% € 2,50 

Kriek € 2,50 

 

 

 

 

Wijnen uit Rooi: 

 
Riesling (droog wit) € 4,75 

Dornfelder/regent (rood)€ 4,75 

Rosé (licht zoet) € 4,75 

Riesling (half zoet) € 4,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciaal bier op fles: 
 

 

Lucifer € 3,50 

Ambrio € 3,50 

Hopsinjoor € 3,50 

Tripel € 3,50 

  

 

 

 

  

 

 



Een mooi feest op een 

unieke locatie!! 
 

Heeft u iets te vieren? 

Dan bent u bij ons aan het 

juiste adres! 

 

Voor gezelschappen vanaf 10 

personen hebben wij allerlei 

arrangementen, buffetten, 

workshops en activiteiten 

samengesteld, zodat u uw 

moment helemaal naar uw 

wens in kunt richten. 

 

Onze unieke locatie biedt 

honderden mogelijkheden, van 

een intiem diner tot grootse 

bruiloften.  

In overleg is er veel mogelijk 

en wij helpen u graag om van 

uw moment een onvergetelijke 

dag te maken. 

 

Vraagt u voor meer informatie 

naar ons magazine, of mail 

naar horeca@gasthuishoeve.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even gezellig 

bijkletsen 
Alleen mogelijk op reservering, 

vanaf 2 personen 
 

High Tea € 19,50 p.p. 
verschillende zoete en hartige 

hapjes,  

met onbeperkt thee 

 

High Beer € 24,50 p.p. 
verschillende hartige hapjes met 

een proeverij van 

verschillende bieren 

 

High Wine € 24,50 p.p. 
verschillende delicate hapjes, 

geserveerd naast 

de lokale wijnen 

 

High Ranja € 9,95 p.p. 
verschillende mini broodjes, 

snoep en zoetigheden 

met kannen ranja voor onze kleine 

gasten 
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