
 
Welkom!! 

 
 

Na 35 jaar een boomkwekerij te hebben beheerd, zijn Eric en 
Marca v.d. Hurk in 2014 een nieuwe uitdaging begonnen. 

 
De Gasthuishoeve (vernoemd naar de naam van de boerderij waar 
zij in wonen) biedt u na een lekkere lunch ook de gelegenheid om 
u te laten proeven van oude ambachten, zoals bier brouwen, pizza 

bakken, hout branden, koffie branden, werken met bloemen en 
klompen maken. 

 
U kunt zich hier prima vermaken met familiedagen, bedrijfsuitjes 
en verjaardagen. Er zijn verschillende gezellige en actieve spelen. 

En u kunt uw dag compleet maken door af te sluiten met een 
heerlijk buffet of een gezellig smoker-arrangement. 

 
Voor kinderen is er voldoende plek om te spelen en wij proberen 
hierin zo origineel en kindvriendelijk mogelijk te zijn. U kunt met 

een gerust hart genieten van een hapje en een drankje, en ook 
heerlijk rondwandelen in onze mediterrane binnentuin. 

Kortom….. 

De Gasthuishoeve, goed 
toeve!!! 

 
 

Heeft u een voedselallergie of dieetwens? Laat het ons dan weten. Wij doen ons best 
hieraan te voldoen, echter kunnen we dit niet altijd 100% garanderen. 



Brood uit eigen oven 
 wit of bruin? 
 
 
Gerookte zalm   € 12,50  
gerookte zalm met cocktailsaus  
 
Carpaccio € 11,50 
met truffelmayonaise en oude kaas 
 

Eierstruif  €  9,50 
met prei, paprika, champignon en rode ui 
 
Twee Kroketten  € 10,25 
bourgondische kroketten 
 
Clubsandwich Gasthuishoeve  € 10,50 
met kaas, tomaat, komkommer, rode ui, ham, ei en bacon 
 

Truffeltosti   € 10,25                      
driedubbele sandwich (stapelbaar) met truffelkaas uit de oven  
 

Lauwwarme brie   €  9,50 
met honing en walnoten 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Groene Wrap   € 10,50 
met gepofte groente en pittige hummus 
 
Tonno Wrap   €  9,50 
met tonijnsalade, komkommer en gekookt eitje 

 
 
 
En kunt u niet kiezen: 
 
Water en Weiland  € 13,50 
één boterham belegd met gerookte zalm 
en één boterham met carpaccio  
 
Frans en Hollands  € 13,50 
verrassingssoepje, één boterham belegd met lauwwarme brie 
en een tosti truffelkaas 
 
Vissen en Kreeften   € 13,50 
huisgemaakt vissoepje, één boterham belegd met gerookte zalm 
en één boterham belegd met tonijnsalade 

 



Soepen 
 
Tomatensoep  € 5,50 
 
Bospaddestoelensoep  € 5,50 
 
Erwtensoep de Gasthuishoeve  € 8,50 
huisgemaakte erwtensoep, geserveerd in broodbol 
  
Vissoep van ons moeder   € 8,50 
rijkelijk gevulde vissoep met zalm, witvis, garnalen,  
mosselen, krab, wortel en chinese kool 

 
 
 
 
 
 

Voor de kinderen 
 
Frietjes met één snack naar keuze  € 6,25 
frikandel, kroket of kipnuggets. 
Met 2 snacks naar keuze  € 8,50 
 
Pannenkoeken  € 6,25 
Met stroop en poedersuiker óf met chocoladepasta  
 
Tosti ham/kaas  € 6,25 
 
Zakje chips (naturel of paprika)  € 1,50 



De lekkere trek  
 
Nogatientje   € 3,50  
 
Appelgebak  € 3,50 
     met slagroom  € 4,00 
 
Wortelnotentaart  € 3,50 
     met slagroom  € 4,00 
  
 
Bourgondische Bitterballen (6 stuks)  € 9,00 
 
Frikandellenpartjes (9 stuks)  € 6,00 
 
Bittergarnituur (12 stuks gemengde snacks)  € 6,50 
 

Borrelbordje  ( 2 personen)  € 7,00 
(kaas, vleeswaren, gezonde snacks, olijven, nootjes) 
 
Borrelbordje de luxe ( 2 personen)  € 15,00 
(kaas, vleeswaren, gezonde snacks, zalm wrapje,  
olijven, spiesje en nog meer lekkers) 
   

Meierij’s Mopke   € 4,00 
bladerdeeghapje met champignons in oosterse marinade  
 

 
 



Tijd zat….. 
 
6 Bierekes op ’n rij mè wa lekkers erbij  € 18,50 
Proeverij van de 6 verschillende RBM bieren  
met een borrelhapje 
 
High Beer op onze manier  € 25,00 
3 flessen RBM bier met bijpassende gerechten  
 
High Wine op onze manier  € 25,00 
3 glazen wijn van onze Rooise wijnboer met bijpassende gerechten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IJscoupes 
 
Yoghurt amarena  € 6,25 
Caramel zeezout   € 6,25 
Vanille-ijs met slagroom  € 4,00 

 


