
Terraskaart 12:00 - 17:30 uur

HOOFDGERECHTEN

CHEFZ’S HOOFDGERECHT VIS

Verse vis van de dag (vraag de bediening).  vanaf 23,50

Grote zeetong gebakken en met gekruide boter.  vanaf 31,50²

CHEFZ’S HOOFDGERECHT VLEES

Chefz’s suggestie vlees (vraag de bediening).  vanaf 23,50

Ossenhaaspuntjes met pepersaus en koolsalade.   21,00

CHEFZ’S VEGETARISCH

Gebakken haloumi met parelcouscous, cherrytomaat,  
basilicum en amandelschaafsel.     19,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappeltjes of frietjes en 
verse groenten. De (rund)vleesgerechten worden standaard medium gebakken.  
² = Dagprijs en indien voorradig.

NAGERECHTEN

TAART

Monchou-taart met compote van kersen.   7,50

Gateau chaud, warmlopend chocoladetaartje en slagroom.  7,50

IJSCOUPES

Jacobuscoupe, 3 bollen Jacobus hoeve ijs naar keuze met slagroom. 5,50

Chefz-coupe van de dag, vers Hoeve ijs met verrassende ingrediënten. 6,50

Dame blanche Hoeve-roomijs met chocoladesaus en slagroom.  7,50

Coupe Amarena, amarenakersen met yoghurt-amarena ijs en slagroom. 8,50

KAASPROEVERIJ

Selectie van de chef uit ons bijzondere assortiment kaas voornamelijk 
afkomstig uit Nederland, België en Frankrijk. Geserveerd met kletzenbrood, 

walnoten en druiven.  

Small (4 soorten) 9,50    Medium (5 soorten)  12,50    Large (6 soorten) 16,00



CHEFZ-LUNCH

Proeverij van smeersels, groenten, salades, vis, vlees, kaas en  
warme items. Diverse soorten desembrood en boter.   2 personen 26,50

SALADES / VOORGERECHTEN  

(geserveerd met stokbrood en roomboter)           Klein     Groot

Salade Niçoise, verse licht gegrilde tonijnfilet, slasoorten,  
gekookt ei, aardappel en haricotsvers.  10,00 14,00

Krabcake salade, gebakken koekje van verse krab,  
kerriemayonaise en gebrande citroen.  9,50 13,50

Portobello salade met jackfruit, slasoorten, rauwkost  
en whiskey-maplesaus.     9,00 12,50

Rundercarpaccio, salade, balsamico-dressing,  
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes.  9,50 12,50

Vitello tonato, kalfsrosbief met tonijnmayonaise, salade  
en kapperappeltjes.  9,50 12,50

SOEPEN (geserveerd met stokbrood en roomboter)

Romige kaassoep met kerriecroutons.       8,50

Stevige tomatensoep met verse groenten.       7,00

BROOD MET (Wit of bruin robuust desembrood)

Sandwich gerookte zalm, mierikswortelcrème, komkommer,  
sla en gekookt ei.   9,50

Sandwich pulled chicken, smokey chickensaus en koolsalade.  8,50

WARME GERECHTEN           Klein     Groot

Uitsmijter, 3 gebakken eieren op robuust brood met kaas  
en ham meegebakken.   8,50

Krabcake-burger met broodje, kerriemayonaise, komkommer  
en rode ui.   9,50

Runderburger met broodje, piccalilly, gebakken ui, tomaat  
en cheddar.   9,50

Rundvleeskroketten (2 st.), brood, boter en mosterdmayonaise.  9,50

Garnalenkroketten (2 st.), gebakken peterselie, citroen,  
brood en boter.   11,50

Gebakken Zeeuwse mosselen met ui, peper, mosselsaus,  
brood en boter.  8,50 12,00

Saté van gemarineerde kipfilet, pinda-gembersaus, atjar en  
kroepoek geserveerd met stokbrood en roomboter (of friet + 1,50).  11,50

VLAMPROEVERIJ (Elzasser Flammküchen)  Klein     Groot

Spek: crème, spek, rode ui, prei en Emmentaler kaas. 7,50 11,50

Serrano: crème, blokjes paprika, olijven, Serranoham  
en Emmentaler kaas.  8,00 12,50

Blauwader kaas: crème, blauwschimmel kaas, noten  
en honing.    8,50 13,50

Zalmfilet: crème, gerookte zalmfilet, mierikswortel,  
kappertjes en kaas.  8,50 13,50

Vegetarisch: crème, courgette, cherrytomaat, rode ui  
en Emmentaler kaas.    7,50 11,50

 
CHARCUTERIE (geserveerd met stokbrood en roomboter)

Proeverij van Mediterrane vleessoorten zoals Parmaham,  
Serrano ham, Iberico de Bellota en Fiocco (fijne salami).   14,50

VISPROEVERIJ (geserveerd met stokbrood en roomboter)

Diverse soorten verse vis zoals: gerookte Noorse zalmfilet,  
blokje koud gestoomde zalm, gerookte forelfilet, sashimi tonijn,  
Hollandse garnalen en krabcake.   14,50


