Ontbijt (tot 12.00 uur)

Verse smoothies en sappen

Ontbijtarrangement croissant met jam, yoghurt met Granola,
broodje kaas, broodje eiersalade & verse jus d’orange.
Versgebakken roomboter croissant met jam
Wentelteefjes
Yoghurt met huisgemaakte Granola met rode vruchtjes

11,50
2,5,6,10

Hofjes huisgebakken taarten slagroom + 0,50

Pure chocoladetaart van Belgische Callebaut chocolade (glutenvrij)
Witte Chocoladetaart met rood fruit en walnoten (glutenvrij)
Cheesecake met vers rood fruit en vanille
Worteltaart met blauwe rozijnen en walnoten
Appeltaart naar grootmoeders recept
Bananabread met honing, walnoten en bomvol banaan!
Pastel de Nata overgevlogen van uit Lissabon!

4,25
4,50
4,25
4,25
4,25
4,25
2,80

Warme dranken
Koffie
cafeïnevrij +0,10
Cappuccino
Latte Macchiato
Espresso
dubbel + 0,95
Diverse soorten biologische thee
Hofjes kruidenthee 20 soorten verschillende kruiden
Verse muntthee
Verse Gemberthee met citroen
Warme chocolademelk
met slagroom + 0,50

2,70
2,95
3,50
2,45
2,65
3,40
3,45
3,40
3,25

Koude dranken
Acqua Panna & San Pellegrino
0,25L | 0,75L
Bitter Lemon, Tonic
Tomatensap, cranberrysap
Coca Cola, Ice Tea Green, Fristi, chocomelk
Melk, karnemelk
Witte wijn sauvignon blanc & chardonnay
Bieren Kronenborg 1864 & diversen jopen bieren

vanaf

2,70 | 5,2,70
2,70
2,70
2,15
4,- | 5,25
3,-

Smoothy Smoothie yoghurt, avocado, medjool dadel en banaan
Verry Berry Smoothie yoghurt, bosbessen, bramen, aardbeien
Detox Smoothie bleekselderij, gember, sinaasappel, meloen

4,70
4,70
4,70

Broodjes

glutenvrij + 0,80
Tosti op ciabatta met ham en kaas
Oude kaas of Jonge kaas mosterd, tomaat, pijnboompitten
Geitenkaas honing, tijm, vijgen, walnoot
met spek +0,50
Toast Avocado groene asperge, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Huisgemaakte tonijnsalade kappertjes, rode ui, bieslook
Gerookte Zalm dillemayonaise, kappertjes, rode ui
Tuna Melt tonijn, tomaat, cheddar cheese, bieslook
Huisgemaakte eiersalade met Serranoham
Broodje Lily gerookte kip, avocado, pijnboompitjes, honingmosterd
Carpaccio truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, zontomaatjes
Hofjes Trio tomatensoepje, twee broodjes Serranoham & Tonijnsalade

5,6,25
8,50
8,75
7,95
9,75
9,50
7,95
9,25
9,50
9,50

Soepen, salades
Groente quiche met kleine salade
Hofjes omelet op brood met ham, kaas en tomaat met spek +0,50
Tomatensoep verse tomaten en Italiaanse kruiden!
Linzencurry rode curry, ui, tomaat, kokosmelk
Linzensalade met geitenkaas zontomaatjes, walnoten, basilicum
Carpacciosalade een echte klassieker!
Gerookte zalmsalade honing mosterddressing, kappertjes, bieslook
Gerookte kipsalade avocado, zontomaatjes, pijnboompitjes

7,95
8,95
6,95
6,95
12,50
12,95
13,50
12,95

High Tea – op reservering

Biologisch soepje, verschillende huisgemaakte
hartige- en zoete gerechtjes en onbeperkt biologische thee
Aanrader bij de high tea
glas biologische Prosecco 5,25

p.p.

21,50

