Ontbijtkaart
Vroege vogel ontbijt

(tot 10:30 uur)

Kop koffie of thee, glas jus d’orange, broodje
ham en kaas, gekookt eitje. 5.50

Bij de koffie
Belgische wafel met bosvruchten topping 3.00
Appeltaart 2.50
Appelflap*1.75
Progres gebakje 2.75
Seizoensgebakje, vanaf 2.75
*Met slagroom 0.50

Borrelkaart
Tussen 12:30 en 21:00 uur te bestellen

Borrelplank voor 2 personen
Gemengde snacks (10), nootjes, olijven,
smeersaladeworst van de Walhoeve,
seranoham, brie fenegriek,brandnetelkaas,
gerookte zalm, brood en smeersels 18.50

Olijven, droge worst en streekkaas 9.00
La Trappe bitterballen (8)6.00
Bitterballen (10) 5.50
Gemengde bittergarnituur (10) 5.00

Lunchkaart
Tussen 12:30 en 16:00 uur te bestellen

Lunch Voor de kinderen
Broodje hagelslag, jam, ham of kaas 2.25
Kidbox met frikandel, kipnuggets of Kroket
een verrassing en wicky 6.50
Versier pannenkoek met een verassing 7.50

Poké bowl vega

Zomerspecial!
sushi rijst | wakame | avocado | rettich |
komkommer | wortel | bosui | edamame
boontjes | cashew nootjes 11.50
Maak hem af met….
kip of gerookte zalm +3.00

Lunchplank voor 2 personen
Een verrassend hippe plank vol lunch met o.a.
gerookte zalm | serranoham | brie fenegriek |
hummus | avocado 23.50

Uitsmijter met Elshorst
op dik gesneden meergranen brood 8.25

XL tosti
met Elshorst Ham en kaas 6.00

12-uurtje
vlees | eitje | soepje | Walhoeve kroketje |
huzarensalade 12.50

12-uurtje vis
gerookte zalm | krabsalade|garnalenkroket |
kreeftensoep 12.75

Lunchkaart
Kapteijns kipspies
kroepoek | satésaus | Vlaamse friet of brood 16.50

Robuuste sandwiches
Hummus | vijgen | sprouts | avocado |
gefrituurde Tuinboontjes | 7.50
Noorse gerookte zalm
mosterd-dille saus | hennepzaad |
gekookt ei | 10.75
2 Walhoeve kroketten met mosterd
(ook vega mogelijk met Tilburgse
oesterzwam kroketten)

9.50

Geitenkaas | gekarameliseerde peer |
vijgen | 8.00
Serranoham | truffelmayo | vijgen |
Parmezaan | 8.00

Soepen
Seizoen soep met brood, vanaf 6.50
Tomatensoep met brood 6.50

Dinerkaart
Onze zomerse staycation menukaart
met gerechten uit je favoriete vakantieland

Voorgerechten
Broodplankje

4.50

om mee te beginnen

Piatto aperitivo
Serrano ham | worst van De Walhoeve |
Coppa di Parma| sud-sol | 9.00

Smoked salmon
gerookte zalm | huisgemaakte mosterd-dille saus |
zoetzure groenten | 9.75

Tigres Noir
licht pittige Black Tiger garnalen in olijfolie |
knoflook | brood | 9.75

Falafel
vegetarisch gefrituurd van kikkererwten |
komijn | harissasaus | 8.50

Gazpacho
koude Spaanse tomatensoep |
rauwe groenten | 6.50

Soto soep
Indische soep | prei | taugé |
knoflook | omeletreepjes | 6.50

Tomatensoep
huisgemaakt | romig | draadjesvlees | 6.50

Dinerkaart
Hoofdgerechten
Lasagne vega
spinazie | champignon | rucola salade | 16.50

Fish & chips
gepaneerd in broodkruim | pickels |
frisse salade | 17.50

Morue Antiboise
kabeljauw | olijf | tomaat | kapperetjes |
frisse salade | 23.50

Filéto
gemarineerde gegrilde varkenshaas |
tzaztiki | 17.75

Rib-eye
saus van gefermenteerde knoflook | 23.50

Saté spies
kipsaté spies van Kapteijns uit Diessen|
kroepoek | atjar | frites | 16.50

Kogelbiefstuk
met kruidenboter | 19.50

Nagerechten
Tiramisu
lange vingers | mascarpone | boeren
vanille ijs | 7.50

Romanoff
aardbeien | roomsaus | boeren vanille ijs
van Fabor | 7.50

Crepe suzette
dunne flensjes | sinaasappelsaus |
boerenroomijs van Fabor | 7.50

Tarte tatin
ananastaartje | kokos-ijs | 7.00

Crema Catalana
Spaanse versie van creme brullee | 7.00

Spekkoek
spekkoek | pistache ijs van boerderij
Fabor | 7.50

Sorbet
mango- & meloen-sorbetijs van boerderij
Fabor | slagroom | 8,75

En natuurlijk maken we graag een heerlijk
kopje koffie met een likeurtje of cognacje voor
u om het diner mee af te sluiten.

Allergenen
Heeft u vragen over allergenen?
Vraag onze bediening om meer informatie.

Drankenkaart
Warme drankjes
Koffie, espresso
€ 2,25
Kruidenthee uit Wintelre
€ 2,85
Hilverthee, kruiden uit de streek
Uitbuiken thee
Seizoensthee
Biologische rooibos thee
Biologische Chin Chun Mee groene
Biologische Assam Rembeng zwarte
Verse munt thee
€ 2,85
Verse Gember thee
€ 2,85
Cappuccino
€ 2,50
Latte machiatto, koffie verkeerd € 2,50
Warme chocomel
€ 2,75
Van chocolade druppels. Keuze wit of puur
Slagroom
€ 0,50
Speciale koffie
€ 6,50
Irish, Spanish, French, Itallian
Hilver koffie
€ 6,75
Tilburgse Schrobbeler, slagroom, brownie

Frisdranken
, Zero

20cl

€ 2,50

, Zero 33cl

€ 3,95
Fanta, Cassis, Tonic, Bitter lemon, Sprite
€ 2,50
Chaufontaine rood, blauw
€ 2,50
Verse jus d’orange
€ 4,00
Appelsap, Jus d’orange
€ 2,60
Chocomel, Fristi , Rivella
€ 2,50
Smoothies, Cool Cappuccino, v.a. € 3,50
€ 2,60
Black tea sparkling / Black tea hibiscus peach
Green tea mango kamille / Green tea

Onze Bieren
Van de tap
Hertog Jan van het vat 0,25 ltr
Hertog Jan van het vat 0,45 liter
Wisseltap,
v.a.
Streek wisseltap
v.a.

€ 2,60
€ 5,00
€ 3,75
€ 3,90

Uit de fles
Jupiler 0,0%
Radler lemon 0% of 2%
Hoegaerde witbier
Liefmans fruitesse
Duvel
Leffe dubbel
Leffe blond
Corona
Tripel Karmeliet

€ 2,60
€ 3,20
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,10|
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,50
€ 4,10

Uit de streek
Gageleer Blond,
La Trappe Dubbel of Wit
La Trappe Quadruppel, Tripel, Isid’or
De Roos “Rooie fik bier”
De Roos “Bikse tripel”

€ 4,10
€ 3,90
€ 4,10
€ 4,10
€ 4,10

Alcoholische drankjes
Per glas
Huiswijnen rood
Merlot
Rioja

€ 3,60
€ 4,20

Huiswijnen wit
Sauvignon blanc
Chardonnay
Spatläse (zoet)

€ 3,60
€ 4,20
€ 3,60

Huiswijnen rosé
Grenache

€ 3,60

Meer mooie wijnen per fles,
vraag naar onze wijnkaart !
Aperitieven
Graham’s Tawny port
Rode of witte Martini
Hugo, frisse wijn-cocktail

€ 4,25
€ 3,80
€ 7,50

(piccolo flesje)

Huiscocktail
Campari , Pernod
Cava, sprankelend aperitief
Gin & it
Gin, rode Martini, Bitter lemon

€ 5,00
€ 4,70
€ 5,00
€ 6,50

Wat sterkers
Jenevers
Oude en jonge jenever,
Schrobbeler
Likeuren
Grand Marnier, Cointreau,
Amaretto , Baileys, Tia Maria,
Drambui, Sambuca, Licor 43,
Butterscotch v.a.

€ 4,95

Dranken om te mixen
Bacardi, Vodka Eristof,
Beefeater Gin,
Malibu, Passoa

€ 4,75

Whiskey’s
Johny Walker, Jack Daniels,
The Famous Grouse , |
Cragganmore single malt,
Oban single malt,
Jameson Irish whiskey , v.a.

€ 4,95

Cognac/Eau de Vie
Martell, Joseph Guy,
Calvados, vanaf

€ 4,95

