
 

 

 

 

   

 

 

Bistro Restaurant 

Huize Hölterhof 



Lunchgerechten 

 

BROODJES 

keuze uit wit of meergranen  

 Gerookte zalm, piccalilly, rucola       8,50 
 Brie honing en walnoten        8,50 
 Tonijnsalade, rucola, tomaat, rode ui      6,50 
 Gezond, ham, kaas, tomaat ,ei ,komkommer     6,50 
 Rosbief, rode ui, truffelmayonaise,      8,50  

rucola         

 Eiersalade          6,50 
 Filet American met uitjes en augurk      8,50 

 

SOEPEN 

 Tomatensoep met taugé en bosui       5,25 
 Soep van uien met een kaascrouton       5,25 
 Mosterdsoep geserveerd in een broodje      5,25 

Ook als maaltijdsoep te krijgen       7,25 

 

SALADES 

 Couscous, biet, feta kaas en olijf         8,50 
 Mozzarella, tomaat en basilicumpesto             10,50 
 Gerookte kip, radijs en truffelmayonaise      9,50 
 Gamba, zon tomaat en yoghurt-dragon crème            11,00 
 Tonijn, Parmezaan en gekookt ei       8,50 
 Geitenkaas, paprika, honing en walnoot      8,00 
 Salade met biefstukpuntjes champignon en ui            10,50 

 

WARME BROODJES 

 Tosti ham en/of kaas        4,00 
 Tosti kaas, salami, tomaat       4,50 
 Tosti mozzarella, pesto, tomaat      5,25 
 Tosti Hawaï         4,75 

 Wrap, geitenkaas, ratatouille en rucola     6,95 
 Wrap, prosciutto, pesto, parmesan, rucola    6,95 
 2 rundvleeskroketten met brood      6,50  

 

 

 

 

 

 

 



SPECIALS HÖLTERHOF 

 Uitsmijter op dikke boterhammen      6,50 
Keuze uit kaas, ham, rosbief 

 Clubsandwich Hölterhof       9,50 
kip, spek, kaas, tomaat, komkommer,  

rucola en friet 

 Sandwich Hölterhof        10,50 
zalm, kip, spek, kaas, tomaat,  

komkommer, rucola en friet 

 Carpaccio op Hölterhof wijze      11,00 
      Parmezaan, rucola en pijnboompitten 

 Fritatta          7,00 
      Italiaanse omelet met spek en champignon 

 Wrap met gerookte zalm       9,50 
 

BORRELKAART 

 Dun gesneden parmaham met meloen en     8,50  
     geitenkaas       

 Nachos met guacamole, zure room     6,50  
     overbakken met kaas     

 Kaasplateau van diverse soorten met druiven    9,00  
en brood      

 Gemarineerde olijven, knoflooksaus     6,00  
en stokbrood        

 Rundvlees bitterballen (10st.) met      7,50 
grove mosterd       

 Groentekroketjes (8st.) met olijvenmayonaise    6,00 
mayonaise        

 Wrap assorti met zalm, mortadella en salami    6,00 
 Mix plateau van warm en koud      9,50 
 Bakje friet met mayonaise       3,50 
 Mandje stokbrood met kruidenboter en knoflooksaus   4,50 

knoflooksaus      

 Krokante gamba’s (8st.)       8,50 

 

GEBAK 
 Appelgebak met hazelnootcrunch en slagroom    3,75 
 Chocoladecake met uitlopende vulling,  
     bolletje vanille ijs en slagroom      5,25 

 Cheesecake met crispy bodem      4,25 
 Huisgemaakte tiramisu met Grand Marnier en een   4,75 

    een vleugje sinaasappel    


