GENIET VAN ONZE

WELKOM BIJ

RESTARIA
‘T HOF

Restaria ‘t Hof
Boschdijk 1037 | 5626 AD Eindhoven
040-2618060 | info@restariahethof.nl
www.restariahethof.nl | www.hofvanbrabant.nl
Openingstijden Restaurant
Wo t/m za 12.00 - 21.00 uur
Zondag
14.00 - 21.00 uur
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Online bestellen
Snel en eenvoudig online bestellen?
Ga dan naar www.restariahethof.nl
of download onze bestel app!
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LUNCHGERECHTEN
soepen
Tomatensoep
met balletjes
Runderbouillon
met soepgroenten
Soep van de dag

5,25

6,00

keuze uit wit of bruin brood
4,00
4,50
4,50
4,95
4,75
5,25

Keuze uit 3 of 5 eieren
XXL
9,00
9,50
9,95
9,95
8,50

club sandwiches
Club sandwich carpaccio
Club sandwich kipfilet
Club sandwich gezond
Club sandwich gerookte zalm

salades

Keuze uit pistolet Pain Rustique wit of
bruin. Speltbol + 1,50

12-uurtje
9,50
kleine uitsmijter, tomatensoepje,
kroketje en huzarensalade
12-uurtje vis
9,95
uitsmijter gerookte zalm, garnalen
kroketje, tomatensoep en salade
Kipsaté
9,90
met satésaus en frietjes
Varkenshaas saté
9,90
met satésaus en frietjes
Vegetarische burger
9,95
brioche bol, ijsbergsla, tomaat, augurk,
sojaburger, uitjes, champignons en
burger salsa
Burger ‘t Hof tip!
10,50
brioche bol, ijsbergsla, tomaat, augurk,
beefburger, uitjes, bacon, champignons,
kaas en burger salsa
2 Van Dobben kroketten
8,50
met brood en mosterd

Salade bief
9,50
met gebakken biefstuk stukjes
en truffel mayonaise
Salade geitenkaas
9,50
met gegratineerde geitenkaas en
honing
Salade gamba
9,95
met gebakken gamba’s en Sweet
chilisaus
Salade zalm tip!
9,95
met gerookte zalm, mosterddressing
en ei

Pistolet kaas
Pistolet ham
Pistolet gezond
Pistolet rosbief
Pistolet gerookte zalm
Pistolet carpaccio tip!
Pistolet filet americain

4,25
4,25
5,50
6,50
8,50
8,00
7,95

Pistolet duo salade tip!
keuze uit: eiersalade, krabsalade,
tonijnsalade of kipkerrie salade

7,95

warme belegde broodjes
Keuze uit pistolet Pain Rustique wit of
bruin. Speltbol + 1,50

uitsmijters
normaal
Uitsmijter ham en / of kaas 7,50
Uitsmijter spek / kaas
8,00
Uitsmijter boeren wijze
8,50
Uitsmijter rosbief
8,50
Uitsmijter naturel
7,00

warme gerechten

5,25

tosti’s
Tosti ham en / of kaas
Tosti kaas / tomaat
Tosti kaas / spek
Tosti ham / kaas / gebakken ei
Tosti pittig
Tosti Hawaii

belegde broodjes

9,50
9,50
9,50
9,95

Pistolet met brie en honing
Pistolet hete kip
Pistolet Hawaii
Pistolet ham / kaas / tomaat
Pistolet met kippenragout
Pistolet met warme plakjes
fricandeau en satésaus

6,25
6,50
6,50
6,75
6,95
6,95

