
ETEN

Er zit veel smaak in het verhaal.
Geheimen van het ‘Hofje zonder zorgen’.

Geheimen die zich vertalen in lokale ingrediënten. 
Organic omdat we houden van lekker, 

wij noemen dit ‘Genieten zonder zorgen!’

HZH001 Menukaarten ETEN 1.indd   1 19-06-18   10:03



ONTBIJT (glutenvrij bruin of wit + 0,80) tot 12.00 uur te bestellen
Ontbijtarrangement verse jus, koffie, thee of melk, vers gebakken brood,  
serranoham, gerookte zalm, boeren oude kaas, huisgemaakte eiersalade, croissant met jam  p.p. 15,00
Roomboter croissant met jam  3,60
Wentelteefjes  5,00
Yoghurt met huisgemaakte granola yoghurt, granola, verse vruchten en honing. Een heel glas vol! 6,10
Let’s go Nuts volle yoghurt, appel, kaneelsuiker, bastogne en huisgemaakte granola 6,10
Triple Healthy croissant, gekookt eitje, mini broodje en kleine Hofjes Yoghurt Boost 8,25
The Wake up Call volle yoghurt, banaan, verse vijg, walnoot en honing 6,10

BROODJES (glutenvrij bruin of wit + 0,80)
Broodje van de maand (zie krijtbord)  7,95
Buffel mozzarella met huisgemaakte pesto, zongedroogde tomaatjes, bieslook en pijnboompitjes 8,50
Warme geitenkaas met honing, tijm, vijgen en walnoot (met spek + 0,50) 8,50
Oude boerenkaas of jong belegen mosterd, tomaat en pijnboompitjes  6,25
Gerookte kip avocado, parmezaanse kaas, creamcheese, pijnboompitten en basilicumdressing 9,75
Carpaccio huisgemaakte pesto, parmezaanse kaas, zontomaatjes, basilicumdressing en pijnboompitjes 9,50
Huisgemaakte tonijnsalade kappertjes, rode ui en bieslook 7,95
Tuna Melt (warm uit de oven) tonijn, tomaat, cheddar cheese en bieslook  9,50
Hofjes Trio tomatensoep, twee minibroodjes met tonijnsalade en eiersalade met Serrano ham 9,50
Gerookte zalm creamcheese, kappertjes en rode ui 9,75
Falafal hummus, Turkse tomatensalsa en rode ui 7,95
Huisgemaakte eiersalade met seranoham  7,95
Avocado, sla, tomaat, creamcheese en basilicumdressing  8,50
Gegrilde aubergine (warm uit de oven), paprika, mozzarella en basilicumdressing  8,50
Hofjes Ciabatta tosti met ham, kaas, bieslook en tomaat  5,35
Ciabatta tosti speciaal met huisgemaakte pesto, ui, tomaat en kaas  5,50
Tosti van het seizoen  6,50

Merquez worstjes met gepikkelde ui, tomatensalsa en harissamayonaise 9,75
Broodje Lily, gerookte kip, avocado, spek, pijnboompitjes en honingmosterd dressing 9,50 
Bourgondisch brood geserveerd met boter, tapenade, olijfolie en pesto  4,75

SALADES MET BROOD  
(glutenvrij bruin of wit + 0,80)
Linzensalade linzen, geitenkaas,  
zontomaatjes, rode ui, walnoten  
en basilicumdressing 12,50
Gerookte kipsalade gerookte kip,  
avocado, zontomaatjes, pijnboompitjes  
en basilicumdressing 12,95
Carpacciosalade carpaccio,  
parmezaanse kaas, pijnboompitjes,  
zontomaatjes en basilicumdressing 12,95
Gerookte zalmsalade gerookte zalm, honing 
mosterd dressing, kappertjes rode ui en bieslook 13,50
Salade van het seizoen (zie krijtbord)  12,50

SOEP MET BROOD
(glutenvrij bruin of wit + 0,80)
Verse huisgemaakte biologische soepen  6,95
Oma’s huisgemaakte tomatensoep  6,95
Linzencurry, rode linzen, rode curry, ui,  
tomaat en kokosmelk 6,95

OMELET MET BROOD
(glutenvrij bruin of wit + 0,80)
Hofjes omelet achterham, kaas, tomaat,  
bieslook en paprikapoeder 8,95
Siciliaans omelet aubergine, mozzarella,  
gegrilde paprika, zontomaat en basilicumdressing 9,95
IJzersterk omelet spinazie, nootmuskaat  
en parmezaanse kaas 8,95

HUISGEMAAKTE  
QUICHES MET SALADE  
Hofjes quiche met groenten  8,10
Quiche met kaas en zontomaatjes   8,10

EN VOOR DE KLEINTJES
(glutenvrij bruin of wit + 0,80)
Oma’s huisgemaakte tomatensoep  3,75
Minibroodje ham, kaas of jam  2,70
Ciabatta tosti ham/kaas of kaas  5,35
Bananabread smeuige cake met bananen, 4,25 
walnoten, honing en kaneel.  
Hij zit zo bomvol bananen dat we de suiker eruit 
konden laten!

HIGH TEA (OP RESERVERING) 
Biologisch soepje, verschillende huisgemaakte
hartige- en zoete gerechtjes  
en onbeperkt biologische thee  p.p. 21,50
Aanrader bij de high tea  
een glas biologische Prosecco   5,25

Er zit veel smaak 
in het verhaal.



ONTBIJT (glutenvrij bruin of wit + 0,80) tot 12.00 uur te bestellen
Ontbijtarrangement verse jus, koffie, thee of melk, vers gebakken brood,  
serranoham, gerookte zalm, boeren oude kaas, huisgemaakte eiersalade, croissant met jam  p.p. 15,00
Roomboter croissant met jam  3,60
Wentelteefjes  5,00
Yoghurt met huisgemaakte granola yoghurt, granola, verse vruchten en honing. Een heel glas vol! 6,10
Let’s go Nuts volle yoghurt, appel, kaneelsuiker, bastogne en huisgemaakte granola 6,10
Triple Healthy croissant, gekookt eitje, mini broodje en kleine Hofjes Yoghurt Boost 8,25
The Wake up Call volle yoghurt, banaan, verse vijg, walnoot en honing 6,10

BROODJES (glutenvrij bruin of wit + 0,80)
Broodje van de maand (zie krijtbord)  7,95
Buffel mozzarella met huisgemaakte pesto, zongedroogde tomaatjes, bieslook en pijnboompitjes 8,50
Warme geitenkaas met honing, tijm, vijgen en walnoot (met spek + 0,50) 8,50
Oude boerenkaas of jong belegen mosterd, tomaat en pijnboompitjes  6,25
Gerookte kip avocado, parmezaanse kaas, creamcheese, pijnboompitten en basilicumdressing 9,75
Carpaccio huisgemaakte pesto, parmezaanse kaas, zontomaatjes, basilicumdressing en pijnboompitjes 9,50
Huisgemaakte tonijnsalade kappertjes, rode ui en bieslook 7,95
Tuna Melt (warm uit de oven) tonijn, tomaat, cheddar cheese en bieslook  9,50
Hofjes Trio tomatensoep, twee minibroodjes met tonijnsalade en eiersalade met Serrano ham 9,50
Gerookte zalm creamcheese, kappertjes en rode ui 9,75
Falafal hummus, Turkse tomatensalsa en rode ui 7,95
Huisgemaakte eiersalade met seranoham  7,95
Avocado, sla, tomaat, creamcheese en basilicumdressing  8,50
Gegrilde aubergine (warm uit de oven), paprika, mozzarella en basilicumdressing  8,50
Hofjes Ciabatta tosti met ham, kaas, bieslook en tomaat  5,35
Ciabatta tosti speciaal met huisgemaakte pesto, ui, tomaat en kaas  5,50
Tosti van het seizoen  6,50

Merquez worstjes met gepikkelde ui, tomatensalsa en harissamayonaise 9,75
Broodje Lily, gerookte kip, avocado, spek, pijnboompitjes en honingmosterd dressing 9,50 
Bourgondisch brood geserveerd met boter, tapenade, olijfolie en pesto  4,75

SALADES MET BROOD  
(glutenvrij bruin of wit + 0,80)
Linzensalade linzen, geitenkaas,  
zontomaatjes, rode ui, walnoten  
en basilicumdressing 12,50
Gerookte kipsalade gerookte kip,  
avocado, zontomaatjes, pijnboompitjes  
en basilicumdressing 12,95
Carpacciosalade carpaccio,  
parmezaanse kaas, pijnboompitjes,  
zontomaatjes en basilicumdressing 12,95
Gerookte zalmsalade gerookte zalm, honing 
mosterd dressing, kappertjes rode ui en bieslook 13,50
Salade van het seizoen (zie krijtbord)  12,50

SOEP MET BROOD
(glutenvrij bruin of wit + 0,80)
Verse huisgemaakte biologische soepen  6,95
Oma’s huisgemaakte tomatensoep  6,95
Linzencurry, rode linzen, rode curry, ui,  
tomaat en kokosmelk 6,95

OMELET MET BROOD
(glutenvrij bruin of wit + 0,80)
Hofjes omelet achterham, kaas, tomaat,  
bieslook en paprikapoeder 8,95
Siciliaans omelet aubergine, mozzarella,  
gegrilde paprika, zontomaat en basilicumdressing 9,95
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en parmezaanse kaas 8,95
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Hofjes quiche met groenten  8,10
Quiche met kaas en zontomaatjes   8,10

EN VOOR DE KLEINTJES
(glutenvrij bruin of wit + 0,80)
Oma’s huisgemaakte tomatensoep  3,75
Minibroodje ham, kaas of jam  2,70
Ciabatta tosti ham/kaas of kaas  5,35
Bananabread smeuige cake met bananen, 4,25 
walnoten, honing en kaneel.  
Hij zit zo bomvol bananen dat we de suiker eruit 
konden laten!

HIGH TEA (OP RESERVERING) 
Biologisch soepje, verschillende huisgemaakte
hartige- en zoete gerechtjes  
en onbeperkt biologische thee  p.p. 21,50
Aanrader bij de high tea  
een glas biologische Prosecco   5,25

Er zit veel smaak 
in het verhaal.



DRINKEN

Er zit veel smaak in het verhaal.
Geheimen van het ‘Hofje zonder zorgen’.

Geheimen die zich vertalen in lokale ingrediënten. 
Organic omdat we houden van lekker, 

wij noemen dit ‘Genieten zonder zorgen!’
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WARME DRANKEN 
Biologische koffie en thee

Koffie  2,70

Cafeïnevrije koffie 2,80

Cappuccino* 2,95

Latte Macchiato* 3,50

Espresso  2,45

Dubbele Espresso  3,40

Espresso Macchiato  2,75

Extra shot Koffie  1,30

Hofjes kruidenthee is speciaal voor ons samengesteld door Van der Pigge sinds 1849

Chai Tea*, kruidige Indiase thee met warm opgeklopte melk  3,30

Diverse soorten biologische thee  2,65

Hofjes kruidenthee, 20 soorten verschillende kruiden  3,40

Verse muntthee  3,45

Verse Gemberthee met citroen 3,40

Warme chocolademelk*  3,25

Ook heerlijk met een grote toef slagroom  + 0,50

 

* Cappuccino, latte macchiato, chocolademelk 

en chai tea, kunnen ook met soja- of amandelmelk 

bereid worden, tegen een meerprijs van 0,25!

VERSE SMOOTHIES 
EN SAPPEN 
Smoothy Smoothie Yoghurt,  
avocado, medjool dadel en banaan.  
Deze smoothie geeft je o.a. door de dadel  
en banaan veel energie. Avocado is behalve  
heel smooth ook nog eens goed voor je huid  
en zit vol vitamines en mineralen.  4,70
Verry Berry Smoothie Yoghurt,  
bosbessen, bramen, aardbeien  4,70
Detox Smoothie Bleekselderij, gember,  
sinaasappelsap, meloen en banaan.
De naam zegt het al een sap  
met reinigende eigenschappen!  4,70

VERSE MIX SAPPEN:
Sinaasappel/Appel/Citroen  4,20
Aardbei/Sinaasappel/Cranberry  4,20
Bramen/Banaan/Appel  4,20
Jus d’orange vers geperst  3,20
   (XL 4,20)

Een smaak naar keuze (zie krijtbord)  3,20
Mix van drie smaken naar keuze  
(zie krijtbord)  4,20

HOFJES HUISGEBAKKEN 
TAARTEN  (met slagroom + 0,50)
Pure Chocoladetaart van  
Belgische Callebaut chocolade (glutenvrij)  4,25
Witte Chocoladetaart met vers rood fruit  
en een bodem van walnoten (glutenvrij)  4,50
Dadeltaart van medjool dadels (glutenvrij) 4,50
Cheesecake met vers rood fruit en vanille  4,25
Worteltaart met blauwe rozijnen en walnoten 4,25
Appeltaart naar grootmoeders recept  4,25
Seizoenstaart mix van kwark en slagroom  
en seizoensfruit (zie krijtbord) 4,15
Bananabread Smeuige cake met bananen,  
walnoten, honing en kaneel Hij zit zo bomvol  
bananen dat we de suiker eruit konden laten!  4,25
Muffin: naturel en chocolade 3,20
Pastel de Nata 2,80

KOUDE DRANKJES
Mineraalwater, plat of bruisend  2,70
Mineraalwater, plat of bruisend, 0,75L  5,00
Bitter Lemon, Tonic  2,70
Tomatensap, cranberrysap  2,70
Coca Cola, Ice Tea Green, Fristi  2,70
Melk, karnemelk  2,15
Soja- of Amandelmelk  2,70
Koude chocolademelk  3,25
Ook heerlijk met een grote toef slagroom  + 0,50
Bio Appelsap (Olmenhorst)  2,70
Ice Coffee met caramel,  
hazelnoot of witte chocola 4,00

 

Er zit veel smaak 
in het verhaal.



WARME DRANKEN 
Biologische koffie en thee

Koffie  2,70
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Espresso Macchiato  2,75
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Hofjes kruidenthee is speciaal voor ons samengesteld door Van der Pigge sinds 1849
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bereid worden, tegen een meerprijs van 0,25!
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Deze smoothie geeft je o.a. door de dadel  
en banaan veel energie. Avocado is behalve  
heel smooth ook nog eens goed voor je huid  
en zit vol vitamines en mineralen.  4,70
Verry Berry Smoothie Yoghurt,  
bosbessen, bramen, aardbeien  4,70
Detox Smoothie Bleekselderij, gember,  
sinaasappelsap, meloen en banaan.
De naam zegt het al een sap  
met reinigende eigenschappen!  4,70

VERSE MIX SAPPEN:
Sinaasappel/Appel/Citroen  4,20
Aardbei/Sinaasappel/Cranberry  4,20
Bramen/Banaan/Appel  4,20
Jus d’orange vers geperst  3,20
   (XL 4,20)

Een smaak naar keuze (zie krijtbord)  3,20
Mix van drie smaken naar keuze  
(zie krijtbord)  4,20

HOFJES HUISGEBAKKEN 
TAARTEN  (met slagroom + 0,50)
Pure Chocoladetaart van  
Belgische Callebaut chocolade (glutenvrij)  4,25
Witte Chocoladetaart met vers rood fruit  
en een bodem van walnoten (glutenvrij)  4,50
Dadeltaart van medjool dadels (glutenvrij) 4,50
Cheesecake met vers rood fruit en vanille  4,25
Worteltaart met blauwe rozijnen en walnoten 4,25
Appeltaart naar grootmoeders recept  4,25
Seizoenstaart mix van kwark en slagroom  
en seizoensfruit (zie krijtbord) 4,15
Bananabread Smeuige cake met bananen,  
walnoten, honing en kaneel Hij zit zo bomvol  
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Er zit veel smaak 
in het verhaal.



DRANKEN

Er zit veel smaak in het verhaal.
Geheimen van het ‘Hofje zonder zorgen’.

Geheimen die zich vertalen in lokale ingrediënten. 
Organic omdat we houden van lekker, 

wij noemen dit ‘Genieten zonder zorgen!’
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HUISWIJNEN WIT Glas Fles

Vanesa Verdejo-Viura - Spanje Frisse Spaanse witte wijn van Verdejo en Viura druiven.  

Heldere bleke citroengraskleur. Medium intense aroma’s die doen denken aan citrus,  

limoen, perzik en rijpe ananas. De wijn is fris en lichtfruitig met een aangename  

zuurgraad en medium lange finish. 4,00  20,00

Vigneti Zabu Grillo - Sicilië Frisse Italiaanse witte wijn van 100% Grillo druiven,  

strogele kleur met gouden reflecties. Deze wijn is helder, levendig en mineralig,  

met hints van gele bloemen, perziken en citrusvruchten. Rijk van smaak  

maar blijvend fris met een uitzonderlijk lange afdronk.  4,50  22,00

La Villette Chardonnay - Frankrijk Deze Franse Chardonnay is een verfrissende  

en complexe wijn. De geuren van citroentaart, banaan en peer worden gevolgd  

door de warme geuren van geroosterd brood en hints van vanille en geroosterde noten.  

Na een korte rijping op Frans- en Amerikaans eikenhoutenvaten is wijn vroeg gebotteld  

waardoor frisheid en primaire aroma’s zijn behouden. 4,35  22,00

HUISWIJNEN ROSÉ
Vanesa Tempranillo Rosado - Spanje Frisse Spaanse rosé van 100% Tempranillo druiven.  

Deze lichtfruitige rosé geurt naar klein rood fruit, zoals frambozen en aardbeien.  

De smaak heeft een knapperig zuurtje van rode bessen, gecombineerd met een smaak  

van zomerse aardbeien en rijpe kersen. De wijn is heerlijk fris en zelfs een beetje sensueel. 4,00  20,00

HUISWIJNEN ROOD Glas Fles

Vanesa Tempranillo - Spanje Soepele Spaanse rode wijn van 100% Tempranillo druiven  

die met de hand zijn geplukt. Diepe robijnrode kleur met paarse reflecties. Heldere, medium  

intense aroma’s die doen denken aan zwarte kersen, rijpe aardbeien met tonen van exotische  

specerijen en eucalyptus. De wijn is soepel met een lichte ‘bite’ door enige tannines. 4,00  20,00

Vigneti Zabu Nero d’Avola - Sicilië Mooie volle en zachte Italiaanse rode wijn  

van 100% Nero d’Avola druiven, robijnrood van kleur met enkele paarse tonen.  

Het bouquet heeft een expressie van zwart fruit, kersen, balsamico en florale hints.  

Een warme, aanhoudende rode wijn met een lange sappige afdronk. 4,35  22,00

PROSECCO
Prosecco di Carlo Frizzante, flesje 20cl (2 glazen)

Frisdroge mousserende wijn. Strogele kleur, in de neus bloemig met geuren van acacia en appel.  

Frisse smaak met lichtfruitige tonen van perzik. Heerlijk frivool en feestelijk.   8,25

Brut Cattin – Crémant d’Alsace

Deze feestelijke mousserende wijn uit de Franse Elzas is droog, fris en lichtfruitig. Hij is gemaakt  

volgens de ‘methode traditionelle’, met tweede gisting op de fles gedurende 18 maanden.  

De wijn geurt naar groene appel en witte bloemen. De heerlijke frisse smaken van groene appel  

en citroen worden afgerond door een levendige, romige bubbel. 5,35  28,50

BIER (OP FLES)
Jopen Gerstebier 4,00

Jopen Seizoengebonden 4,00

Jopen Malle Babbe 4,00

Malt bier 3,00

Kronenbourg 3,00

Kronenbourg Blanc 3,00

Er zit veel smaak 
in het verhaal.
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Er zit veel smaak 
in het verhaal.



ETEN

Er zit veel smaak in het verhaal.
Geheimen van het ‘Hofje zonder zorgen’.

Geheimen die zich vertalen in lokale ingrediënten. 
Organic omdat we houden van lekker, 

wij noemen dit ‘Genieten zonder zorgen!’
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