LUNCH

te bestellen tot 16.00 uur

LUNCHMENU

12,50

Binnen 20 minuten:
Kop soep en broodje of uitsmijter (2 eieren) naar keuze
Soep:

Voor de kleinere eters:

Tomatensoep

vegetarisch | met room

5,00

3,00

Soep van het moment vegetarisch |met room

5,00

3,00

Goulashsoep

stevig en goedgevuld

5,50

3,25

Aspergesoep

met ham en ei

5,50

3,25

Uitsmijters:

Broodjes:

Ham & kaas

1,
6,00

2 of
8,00

3 eieren
10,00

Spek

6,25

8,50

10,75

Zalm

6,50

9,00

11,50

Carpaccio

met rucola, pijnboompitten en truffelmayonaise

Zalm

gerookte zalm, mesclun en kruidenmayonaise

Geitenkaas

met honing en walnoot

Ham en asperges

gekookte ham, asperges en ei

Van de Streek

gebakken kipfilet | kerrietopping

9,50

Met 2 kroketten

rundvleeskroketten

8,00

9,50
10,00
9,50
10,00

‘TURFHOEVE’ klassiekers:
Kippenpastei

pasteitje | kippenragout | champignons

9,50

Club sandwich

spek | ei | tomaat | komkommer

10,00

Boerenomelet

spek | champignon | groenten

10,00

Croque madame

tosti | ham | kaas | tomaat | ei

6,00

Lunchplank

kopje momentsoep | broodje kroket | kleine uitsmijter ham & kaas |boerensalade
12,50

‘TURFHOEVE’ burger rundvleesburger | barbecuesaus | cheddar |salade
XXL | dubbele burger + 5,00

16,50

Bij al onze broodgerechten heeft u keuze uit:
Meergranenbrood |
Glutenvrij brood

+ 1,00

Wit brood

PANNENKOEKEN
MENU

19,95

Soep, pannenkoek en huisgemaakte brownie met vanilleijs en slagroom
Voor de pannenkoeken met een * geld een toeslag van € 2,50
Soepen:
Tomatensoep

vegetarisch | met room

Soep van het moment vegetarisch |met room
Goulashsoep

stevig en goedgevuld

Aspergesoep

met ham en ei

Pannenkoeken:

klein (24 cm)

normaal (30 cm)

Naturel

6,00

7,50

Appel

6,50

9,00

Appel & Rozijnen

7,00

10,00

Appel & Kersen

7,50

11,00

Doorregen spek

7,50

11,00

Ham & Kaas

7,50

11,00

Spek & Appel

7,50

11,00

Ham, Kaas & Ananas

8,25

12,00

Ham, Kaas & Champignons

8,25

12,00

Spek, Kaas & Uien

8,25

12,00

Spek, Uien & Champignons

8,25

12,00

Onze speciale pannenkoeken:
Cordon Bleu

Dubbelgevouwen met ham en kaas

8,25

12,00

Boeren

Spek, ui, champignons & groenten

8,50

12,50

8,50

12,50

Boerenjongens
‘t Kleef

Rozijnen & brandewijn

Appel, ananas geserveerd met vers fruit & vanille crème
9,25
13,50

Pizza

Champignons, ham, paprika, ui, kaas, oregano & tomatensaus
9,25
13,50
Pannenkoek Kippenragout*
9,25
15,50
Scampi piri-piri *

10,00

16,50

Gerookte zalm*

10,00

16,50

Serranoham*

10,00

16,50

VOORGERECHTEN
Broodplankje
3,00
met kruidenboter, tapenade en chutney

Koude voorgerechten:
Viscocktail

9,50

Carpaccio
lekker erbij: scampi

9,50
+ 4,00

Salade mozzarella

9,00

Soepen:
Runderbouillon

verse groente

5,00

Tomatensoep

vegetarisch | room

5,00

Soep van het moment

vegetarisch | room 5,00

Goulashsoep

stevig & goedgevuld

5,50

Aspergesoep

ham en ei

5,50

Kreeftenbisque

8,50

Warme voorgerechten:
Scampi piri piri

11,00

Gegratineerde paddenstoelen

8,50

Kippenpastei

9,50

Om samen te delen
Voorgerechten parade

(minimaal 2 personen):
12,50 p.p.

Een samenstelling van verschillende warme en koude voorgerechten van onze kaart

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met brood en kruidenboter
Vis

gerookte zalm | Noorse garnalen | gebakken scampi’s | tonijnsalade 17,50

Cajun

met gekruide kip

15,50

Teriyaki

rosé gebakken biefstukpuntjes

17,50

Geitenkaas

walnoot |honing

15,50

Turfhoeve

gebakken schnitzelreepjes

15,50

PASTA’S
Scampi’s

scampi’s | lente-ui | knoflook

17,50

Con funghi

pasta | champignons | oesterzwammen | shiitake

17,50

Di mare*

kabeljauw | zalm | scampi’s

22,50

BURGERS:
‘TURFHOEVE’ burger rundvleesburger | barbecuesaus | cheddar |salade
XXL | dubbele burger
+ 5,00

16,50

Vegetarische burger

16,50

tomatenburger | barbecuesaus| cheddar | salade

SCHOTELS:
Kipsaté

kippendijen | satésaus | kroepoek | atjar

16,50

Spareribs

chilisaus | komkommersalade

20,00

12,75

Asperges

met gekookte ham, ei en gewelde boter

…

….

Eten wat de pot schaft:
Onze chef bereidt dagelijks een verse warme daghap

12,50

Deze is beperkt te bestellen zolang de voorraad strekt. Vraag onze bediening wat hij vandaag
gemaakt heeft!

HOOFDGERECHTEN
alle hoofdgerechten worden geserveerd met groentegarnituur op bord, friet en mayonaise
Zalm

zalmmoot met hollandaisesaus

18,50

12,50

Kabeljauw

oven gegaarde kabeljauwfilet met basilicumboter

22,50

Schnitzel

met gebakken champignon en champignonroomsaus

18,50

12,50

Varkenshaas

spies van varkenshaas met pepersaus

19,50

12,75

Entrecote XXL

steak van 300 gram met kruidenboter

23,50

18,50

VEGETARISCH??
Filet mignon

rode wijnsaus

22,50

Vleesspies ‘DE TURFHOEVE’ bief | varken | kip | pikante tomaten-paprikasaus
XXL
+ 4,00

23,50

TURFHOEVE KLASSIEKERS:
Zeetong a la meuniére *
Surf en Turf *

34,50
kalfsbiefstuk | scampi’s| kreeftensaus

Om samen te delen

28,50

(minimaal 2 personen):

Turfplank
20,00 p.p.
Gegrilde biefstuk | gemarineerde kipfilet | bijpassende garnituren
Surfplank
22,50 p.p.
Zalm | kabeljauw | scampi’s | bijpassende garnituren
Cascara plank
25,00 p.p.
Picanha | kip | chorizo | scampi’s | bijpassende garnituren
Aspergeplank
25,00 p.p.
Asperges | ham | zalm | ei | gewelde boter

Lekkere asperges bij uw hoofdgerecht?

3 stuks

4,50

MENU’S
LEKKER EN VLOT MENU,
soep, hoofd-, & nagerecht

27,50

Voor de kleinere eters:

20,00

Soep:
Runderbouillon

verse groente

Tomatensoep

vegetarisch | room

Soep van het moment vegetarisch | room
Goulashsoep

stevig & goedgevuld

Aspergesoep

met ham en ei

Hoofdgerechten:
Zalm

zalmmoot met hollandaisesaus

Schnitzel

met gebakken champignon en champignonroomsaus

Varkenshaas

spies van varkenshaas met pepersaus

VEGA:
RUNDVLEES:

Na:
Dame Blanche

Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Traditionele tiramisu
Vruchtensoep

geserveerd met sorbetijs & vers fruit

5-GANGEN ‘SHARED DINING’ VERRASSINGSMENU
Speciaal voor u door onze chef samengesteld;
Een koud voorgerecht, warm voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en als dessert nog de
keuze tussen een zoet dessert of een lekker stukje kaas!
Alleen te bestellen met het gehele gezelschap. Zijn er ingrediënten die u niet wenst, kunt u dit bij
de bestelling doorgeven.
45,00

TURFHOEVE MENU
Voor-, hoofd- & nagerecht:

34,00

Voorgerechten:
Viscocktail
Carpaccio
lekker erbij: scampi
Salade mozzarella

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

oven gegaard |basilicumboter

Entrecote XXL 300 gram | kruidenboter
Filet mignon

rode wijnsaus

Vleesspies ‘DE TURFHOEVE’ bief | varken | kip | pikante tomaten-paprikasaus
XXL
+ 4,00
VARKEN Asperges met ham
VEGA Aspergeschotel vega?

Nagerechten:
Coupe Praline Hazelnoot- en vanille-ijs, hazelnoten en chocoladesaus
Coupe Karamelita

Vanille-ijs, karamelfudge, karamelijs, karamelsaus met pecannoten

WIJNSUGGESTIES PER GLAS:
Chenin Blanc, Dom. Dusseaux

5,50

Primitivo, Gran Maestro, Puglia

5,50

KINDERKAART
3-GANGEN KINDERMENU
met pannenkoek of kinderschotel

14,50

met hoofdgerecht

19,50

Voor:
Runderbouillon

3,00

Tomatensoep

3,00

Vegetarische soep van de dag

3,00

Hoofd:
geserveerd met friet, komkommer, mayonaise en appelmoes
Zalm

12,50

Schnitzel

12,50

Kipsaté

12,00

Spareribs

12,75

Kinderschotels:
geserveerd met frietjes, komkommer, mayonaise en appelmoes
‘DE TURFHOEVE’
7,50
minifrikandel| kipnuggets | bitterbal
Kroket

6,50

Frikandel

6,50

Kipnuggets

7,00

Kibbeling

7,00

Pannenkoeken:
Om zelf te versieren

7,50

Naturel

6,00

Appel

6,50

Kaas

6,50

Na:
Disney IJsje
5,50
met 2 bolletjes ijs naar keuze: vanille, chocolade, aardbei of smurf

DESSERTS
Coupe Praline
7,00
Hazelnoot- en vanille-ijs, hazelnoten en chocoladesaus
Coupe Karamelita
7,00
Vanille-ijs, karamelfudge, karamelijs, karamelsaus met pecannoten
Dame Blanche
6,50
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Traditionele tiramisu

7,00

Vruchtensoep
6,50
geserveerd met sorbetijs & vers fruit
Crème brûlée ‘TURFHOEVE’-klassieker
met vanille-ijs & florentine

7,00

Winterparfait
6,50
Kaneelparfait met stoofpeer en vanillesaus
Rijstepap
6,50
met gemarineerde pruimen en kaneel

Disney IJsje
5,50
met 2 bolletjes ijs naar keuze: vanille, chocolade, aardbei of smurf

SPECIAAL AANBEVOLEN:
Grand dessert
10,00
Een wandeling door onze dessertkaart
Kaasplankje
10,00
Met Beemster XO, Kernhem, Timanoix, Fourme d’ambert & Lavendel-geitenkaas

Koffie met arretjescake en vanille-ijs 5,50
Koffie ‘TURFHOEVE’
6,50
Kopje koffie/thee geserveerd met bonbons en huisgemaakte lekkernijen
Irish, French, Spanish of Italian coffee 6,25
met Jameson whiskey, Grand Marnier, met Licor 43 of met Amaretto

