Op deze unieke rustgevende locatie, aan
de rand van het Annendaalsebos, heeft
u het heerlijke buitengevoel.
We zijn omgeven van een mooi wandel-fiets gebied.
Wandelroutes verkrijgbaar
U kunt bij ons lekker genieten van een
drankje en een hapje, in onze gezellige
Gasterij of bij goed weer op ons gezellige
terras.
Heeft u nog vragen? Laat het ons weten.
We staan voor u klaar.
Ingrid, Jan en hun Superteam

Heeft u last van een voedselallergie dan zullen wij ons best doen om te kijken naar andere mogelijkheden. Geef
dit wel even duidelijk van tevoren aan, dan zullen onze chefs hier extra rekening mee houden. De bereiding
kan daardoor iets langer duren.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie – voedselintolerantie, echter kruisbesmetting van onze
allergenen is in onze keuken niet 100% uit te sluiten.

De terras - lunchkaart is van 12.00 uur tot 17.00 uur
De diner kaart is van 17.00 uur tot 20.00 uur (of in overleg met keukenbrigade)
Vraag ook naar ons dessert – verwenkoffies kaart.
Afwijkende tijden komen altijd op onze website te staan. www.hetberghoes.nl
Openingstijden: Donderdag t/m zaterdag van 12 – 21.00 uur keuken sluit 1 uur eerder
Zondag van 10 – 20.00 uur keuken sluit 1 uur eerder

Menukaart Gasterij ‘t Berghoes

Tomatenroomsoep: vegetarisch
Uiensoep: op de Franse toer, gegratineerd met kaas
Soep van de dag

€ 5.50
€ 6.50
€ dagprijs

Carpaccio “du chef”: Ossenhaas met huisgemaakte truffel crème,
Parmezaan, pijnboompitten en toefje salade

€ 10.95

Scampi’s: 6 stuks gedoopt in Bourgondische saus en knoflookbrood

€ 9.95

Calamaris: 8 stuks met 2 sauzen ernaast

€ 7.50

Uienringen: 8 stuks met saus ernaast

€ 4.95

Rustiek bruinbrood: met kruidenboter voor 2 pers vegetarisch

€ 3.95

(Onze voorgerechten worden standaard geserveerd met brood)

Salade ’t Berghoes: Gemengde salade met gebakken spekjes, geitenkaas,
walnoten, honing en frambozenvinaigrette (evt. Vega met champignons i.p.v.) € 14.95
Tonijn: Gemengde salade, tonijnsalade, olijven en walnoten
€ 13.95
Salade wordt geserveerd met brood, heeft u liever frietjes? Dan komt er € 2,50 bij de prijs

Bij deze gerechten kunt u kiezen tussen: frietjes, aardappelkroketjes en pasta

Argentijnse biefstuk met warme groenten: keuze: Pepersaus
€ 23.95
Versgebakken ui, champignons € 23.95
- Kruidenboter
€ 20.95
Kings Wood schnitzel: versgebakken uien, kaas overbakken, salade
€ 15.95
Schnitzel met saus: pepersaus, salade
€ 15.95
Schnitzel: met versgebakken ui en champignons en salade
€ 15.95
Wienerschnitzel: naturel met citroenschijf, salade
€ 13.95
Buritto kip: met champignons, ui, paprika en kaas overbakken en frietjes
€ 15.95
Cheeseburger: met broodje, burger van de grill 200gr, bacon, uienringen, cheddar en
frietjes
€ 14.95
Vegaburger: met broodje, burger met uienringen, tzatziki, feta, courgette
en frietjes
€ 14.95
Vega wrap: met diverse groenten, cashew noten en kaas overbakken
€ 15.95
Pannetje van het huis: gevuld met currysaus, varkenshaasje en ratatouille van
champignons, paprika, spek, ui en mozzarella
€ 19.95
Saté spies: van varkenshaas, pindasaus, kroepoek, gebakken uitjes en salade
€ 16.95
Heekfilet: tomaatbasilicumsaus, warme groenten
€ 17.50
Onze schnitzels gepaneerd en worden vers gebakken in de pan.
Wilt u extra saus: pepersaus, champignonroomsaus, saus Hollandaise
warme groenten € 3.00

€ 3.00 Extra

Tomatensoep met room (vegetarisch) klein, of soep van de dag, klein
€ 3.95
Kleine pannenkoek: voor kind met poedersuiker en stroop
€ 4.95
Frikadel of kroket met frietjes, mayonaise en appelmoes
€ 6.75
Kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise
€ 6.75
Wienerschnitzel met frietjes en appelmoes
€ 9.50
Frietjes kunnen vervangen worden door: aardappelkroketjes of pasta
Heeft u een allergie? Laat het ons weten en we kijken samen naar de mogelijkheden!
Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 12 – 21.00 uur keuken sluit 1 uur eerder Zondag van 10 – 20.00 uur keuken sluit 1 uur
eerder

