Welkom!!
Na 35 jaar een boomkwekerij te hebben beheerd, zijn Eric en
Marca v.d. Hurk in 2014 een nieuwe uitdaging begonnen.
toenmalige Schout van Peelland liet de SintPaulusgasthuisjes in het dorp bouwen. De opbrengst van de
Gasthuishoeve werd gebruikt voor de voedselvoorziening van
de Sint-Paulusgasthuisjes, wat de voorloper van de huidige
bejaardenhuizen is.
De huidige Gasthuishoeve wordt nog steeds ingezet voor de
medemens. U kunt hier activiteiten, zoals familiedagen,
bedrijfsuitjes en verjaardagen houden.
Zoals u waarschijnlijk al ontdekt heeft, is er voor de
kinderen voldoende plek om te spelen en wij proberen hierin
zo origineel en kindvriendelijk mogelijk te zijn. En u kunt
met een gerust hart genieten van een hapje en een drankje, en
ook heerlijk rondwandelen in onze mediterrane binnentuin.

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

gerookte zalm met cocktailsaus

2,50

Carpaccio

11,50

Twee Kroketten

10,25

met truffelmayonaise en oude kaas

bourgondische kroketten

Geklutst ei

één snee met 2 geklutste eieren, gekookte ham en kaas
en één snee met gekookte ham met eiersalade

Clubsandwich Gasthuishoeve

met kaas, tomaat, komkommer, rode ui, ham, gekookt ei en bacon

Pestotosti

driedubbele sandwich (stapelbaar) met pestokaas uit de oven

10,25

Lauwwarme brie

met honing en walnoten

Haantje de Voorste

Indisch haantje, ui, paprika en champignons

10,50

Tonno Wrap

met tonijnsalade, sla, komkommer en gekookt eitje

Indische Wrap

met Indisch haantje, ui, paprika en champignons

Groene Wrap

met feta, olijven, zongedroogde tomaten, ei, sla en pittige hummus

En kunt u niet kiezen:
De Kip of het Ei

één boterham belegd met Indisch haantje en
één boterham belegd met gekookte ham en eiersalade

Water en Weiland

één boterham belegd met gerookte zalm
en één boterham belegd met carpaccio

Frans en Hollands

verrassingssoepje, één boterham belegd met lauwwarme brie
en een tosti pestokaas

Vissen en Kreeften

huisgemaakt vissoepje, één boterham belegd met gerookte zalm
en één boterham belegd met tonijnsalade

Soepen

geserveerd met brood en kruidenboter

Tomatensoep

5,50

Kerriesoep

6,75

met soepballetjes (kan ook vegetarisch)
met kip, ui en frisse perzik

Vissoep van ons moeder

rijkelijk gevulde vissoep met zalm, witvis, garnalen,
mosselen, krab, wortel en chinese kool

Salades
Salade Zalm

een heerlijke salade met gerookte zalm, paprika, rode ui, tomaat en
cocktailsaus

Salade Carpaccio

een heerlijke salade met carpaccio, oude kaas,
croutons, paprika, rode ui, tomaat en truffelmayonaise

Salade Vega

een lekkere salade met feta, olijven, zongedroogde tomaten,
paprika, rode ui, gekookt ei en olijfolie

4,50

Voor de kinderen
Frietjes met één snack naar keuze
frikandel, kroket of kipnuggets.

6,25

Met 2 snacks naar keuze
Pannenkoeken

6,25

Tosti ham/kaas

6,25

Met stroop en poedersuiker óf met chocoladepasta

Zakje chips (naturel of paprika)

50

IJsbordjes
Yoghurt amarena ijs
Caramel zeezout ijs
Vanille-ijs met slagroom
Raketje
Bekerijsje (assorti)

5,50
5,50
4,00

Proeverij van de 6 verschillende RBM bieren
met een borrelhapje

High Beer op onze manier

3 flessen RBM bier met bijpassende gerechten

High Wine op onze manier

3 glazen wijn van onze Rooise wijnboer met bijpassende gerechten

De lekkere trek
Nougatientje

4,00

Appelgebak
met slagroom
Wortelnotentaart
met slagroom
Bourgondische Bitterballen (6 stuks)
6,00

Bami-Nasihapjes (6 stuks)
Frikandellenpartjes (9 stuks)

6,50

12 stuks)

11,00

Bittergarnituur de Luxe

(2 bourgondische bitterballen, 2 bami/naishapjes,
2 frikandellenpartjes XL, 2 kipspiesjes en 4

Bittergarnituur (12 stuks gemengde snacks)
Borrelbordje ( 2 personen)

(kaas, vleeswaren, gezonde snacks, olijven, nootjes)

Borrelbordje de luxe ( 2 personen)

(kaas, vleeswaren, gezonde snacks, zalm wrapje,
olijven, spiesje en nog meer lekkers)

)

