
www.wittehoeve.com

Drinks

Lu
n

ch
ka

a
rt

  

Hakuna Matata ( alcoholvrij ) 5.5
mango – aardbei – kokosmelk

Tropical Coco Royal 7.5
Malibu – ananassap – limoen

Mojito, 7.5
Bacardi Rum – soda – limoen – munt

Aperol spritz 5.5
Aperol – prosecco - bruisendwater

Gin tonic Queen Mary 9
Queen Mary Pink Gin is een smaakvolle  
gin gemaakt door toevoeging van jeneverbes, 
kweepeer, appel, citroen, sinaasappel, 
nootmuskaat, anijszaad en kruidnagel.

Gin tonic Ricks Blue 8.75
Ricks dry gin blue verandert van zijn intens 
blauwe kleur naar rose op het moment dat 
je de tonic erop schenkt. De gin is zoet van 
smaak en erg toegankelijk.

Gin tonic Hibiscus 7
Del Rey gin Hibiscus is een mooie 
Nederlandse gin. Deze iets zoetere en zacht 
gin werkt erg goed in combinatie met tonic.

Gin tonic Gordon 6
De verfrissende jeneverbes vormt het 
hart van Gordon’s dry gin. Deze basis 
krijgt zijn eigen smaak door het mengsel 
van natuurlijke kruiden en specerijen, 
de zogenaamde botanicals. Een lichte 
citruszweem vervolmaakt het geheel. Al in 
1858 werd gin gemengd met tonic en het is 
nog steeds de meest smaakvolle combinatie.
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Stokbrood gezond (bruin of wit)  7.5 

Stokbrood Ardennerham en 
ananas gegratineerd met brie   8.5

Tosti Amsterdam: ham, kaas en curry    3 

Tosti Parijs: brie, walnoot en honing   7 

Tosti Rome: salami, kaas, tomaat, enz.    6 

Rolmopssalade met aardappel, 
augurk, appel en toast 10 

Tonijn salade, div. soorten sla , tonijn,  
ei, mosterd-mayonaise, cherrytomaat  
en toast   10 

Vraag naar onze soepen 
geserveerd met stokbrood 6.5 

Eigen gemaakte gehaktbal  
met friet of brood   8.5 

2 Kroketten of frikandellen  
met friet of brood   8 

Pikante kip in kerriesaus met rijst          12.5 

Champignons in bierbeslag ( 5 stuks )        9.5 

Nacho’s met roomkaas,  
tomatendip, guacamole,    7.5 

Schaaltje friet met 
mayonaise en curry       3.5 

Uitsmijter ham of kaas of rosbief         7.5 

Boeren omelet met toast           8.5 

kop tomatensoep, boterham met 
kroket, boterham met spiegelei 
en gebakken spek, salade   12

Koffie crème 2.4

Cappuccino 2.6

Latte Macchiato 3

Latte Macchiato met karamel 3.75

Bradleys thee 2.6

Verse munt-thee met honing 3

Warme chocolademelk 
van Callebaut chocolade 3
keuze uit puur, melk of wit ( met slagroom +0.5 )
 
 

Eigen gemaakt appelgebak 
met slagroom 3.4

Gebak van de dag 3.4

Brusselse wafel met warme 
kersen en slagroom 4.5

Bruchetta met tomaat, basilicum  
en mozzarella 7.5

Bitterballen 8 stuks met mosterd 6.5

Bittergarnituur: bitterballen, 
kipnuggets en vlammetjes 
met knoflooksaus en mosterd 9,5

Stokbrood met kruidenboter 5.5

Lunch

12 Uurtje

Koffie met home made brownie 

Bij de koffie

Bij de borrel

Club Sandwich met pastrami, 
zongedroogde tomaten, kaas, ei enz. 
geserveerd met friet en mayonaise. 10

Special: Club sandwich

Cadeautip

Diner bon leuk ingepakt tegen elk 
gewenst bedrag


