Hartelijk welkom bij Hof van Huijbers
Op de foto in onze lunchroom ziet u de grondleggers van ons bedrijf: Janus en
Doortje Huijbers.
Dit zijn de ouders van Jos. Hij runt al sinds zijn 15e dit tuinbouwbedrijf.
Al ruim 30 jaar is Jos gespecialiseerd in de teelt van asperges en sinds 2009 is
daar een kersenboomgaard aan toegevoegd met 7 verschillende kersenrassen,
waaronder natuurlijk ons eigen dorpsras: ‘de Mierlose Zwarte’.
Sinds 1996 zwaait Lidy de scepter in de winkel en in 2014 is daar de horeca aan
toegevoegd. Samen met ons dreamteam doen wij ons best het u naar de zin te
maken en zorgen dat op alle terreinen steeds de beste kwaliteit en service wordt
geboden. Wij hopen dat u dit voelt en merkt tijdens uw aankopen in de winkel of
verblijf in de Gasterij of de Hoogh Kamer.
In de Hoogh Kamer kunt u in combinatie met een rondleiding, diverse arrangementen
boeken. Daarover meer achterin deze menukaart.
Mocht u op- en/of aanmerkingen hebben, schroom dan niet om ons personeel
daarover te informeren.
Bent u tevreden over onze service en kwaliteit, dan zouden wij het erg op prijs stellen
wanneer u een recensie plaatst op Tripadvisor, Google of onze Facebookpagina.
Wij hopen dat u bij ons geniet van uw rust en de mooie omgeving.
Mocht u onverhoopt toch haast hebben, dan zouden wij het op prijs stellen
wanneer u ons personeel hierover inlicht zodat we er rekening mee kunnen
houden.
Wij wensen u nog een prettig verblijf.

Verse sapjes

Kunt u onderstaande tekst niet lezen....?
vraag dan naar onze leesbrillenservice!

Sappen
Vers geperst sinaasappelsap

4.2

Fruit smoothies
Tropical Smoothie (aardbeien en banaan)
Sunshine Smoothie (ananas en mango)
Sunset Smoothie (frambozen en aardbeien)
Blueberry Smoothie (blauwe bessen)
Palm Beach Smoothie (mango en banaan)

4.5

Groenten smoothies
Orange veggie Smoothie (wortel, paprika, knolselderij en gember)
Green veggie Smoothie (spinazie, broccoli, pastinaak en appel)
Red veggie Smoothie (paprika, tomaat, wortel, pastinaak en rode biet)

4.5

Soep & Borrel

SOEP EN BROOD
Soep van de dag
Wat de kok vandaag ‘in de soep heeft laten lopen’

6

Mini-soepje
Als voorafje of tussendoortje

3

Aspergesoep met brood en kruidenboter		

6

Extra brood met kruidenboter

2.5

VOOR BIJ DE BORREL
Rundvleesbitterballen
6 stuks
9 stuks
12 stuks

6
9
11.5

Kroketten collectie (30 gram p/st)
Assortiment mini-kroketjes. Stel uw eigen mix samen.
Keuze uit: black angus; tomaat/mozzarella; chorizo; bospaddenstoelen; oude kaas of
garnalen (+0,25 p.st.)
6 stuks
9 stuks
12 stuks

6
9
11.5

Tempura Garnalen (6 stuks)

6

Cheesesticks (6 stuks)

3.5

Lunchkaart

LUNCH (te bestellen tot 16:30 uur)
Gerechten met een √ zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch gemaakt worden.
Vraag ons personeel ook naar de lunchgerechten op het krijtbord.
Pit-Stop
Mini-soepje van het huis; bourgondische kroket met brood, gebakken ei, bruschetta
met ham, kaas en tomaat.

10.5

Hoffelijke lunch
15
De Koningin van de groenten op zijn Brabants: portie asperges geserveerd met krieltjes,
ei, hollandaisesaus en keuze uit ham of gerookte zalm.
Broodjes
Ambachtelijke harde broodjes met de keuze uit wit, bruin of spelt.
Broodje ‘Vis Niet Achter Het Net’
Belegd met keuze uit 2 van de 3 opties:
• kruidenkaas met gerookte zalm op een bedje van sla, besprenkeld met
		 een overheerlijke mosterd-dillesaus
• heerlijke, goedgevulde zalmsalade
• huisgemaakte tonijnsalade op een bedje van Rucola

9.5

Broodje ‘Koeiendag’
9.5
Rijk belegd broodje met carpaccio voorzien van een heerlijke truffelcrème,
vergezeld van geroosterde pijnboompitjes en zongedroogde tomaatjes.
Geperfectioneerd met geschaafde Grana Padano kaas en een mooi bouquet als garnering.
Broodje ‘Vooruit met de Geit’ √
Broodje met een bedje van sla, lauwwarme streaky bacon en geitenkaas,
op smaak gebracht met honing, omgeven door walnoten.

9

Lunchkaart

Broodje ‘Potver Brie Dubbeltjes’ √
Broodje met licht gesmolten brie, lichtgeraakt door verse honing temidden van
walnoten en een plukje salade.

8.5

Broodjes ‘Scheepsrecht’
12
3 x een heerlijk handzaam broodje, zij aan zij gelegen, met ieder een eigen karakter:
1 belegd met carpaccio en truffelmayonaise; 1 met gerookte zalm, mosterd-dille dressing
en 1 met brie zoetgehouden door honing en met als beste stuurlui aan wal: walnoten.
Broodje ‘Hot Tjikkie’
Broodje met stukjes malse kip op een bedje van sla, verlekkerd door een pittig sausje
van sambal en chili en omgeven door knapperige cashewnoten.

9

Broodje ‘BZN’ (Broodje Zonder Naam)
Focaccia toast met de palingsound van Rijpelaal Paling, geflankeerd door
gekookte asperges en omgeven door huisgemaakte dragonmayonaise.

9.5

Broodje ‘Verwenner-ei’ √
Uitsmijter 2.0: Broodje voor de helft belegd met ham, kaas en of bacon en
de andere helft met gebakken ei, begeleid door groendecoratie.
Extra ei:

7.5

Voor de Mini-mens of kleine eter:
Broodje aap
Zacht wit broodje belegd met keuze uit: chocoladepasta, jam of jonge kaas.
Jippie!
Leuke verzameling van lekkertjes, bestaande uit: mini-briochebroodje met
banketbakkersroom en aardbeien; kleine portie friet en kipfingers, vergezeld van
een gezellig spiesje met komkommer en tomaatjes.

1.5
4
7

9.5

‘Dikke Mik’
Dikke sneeën brood met: keuze uit bourgondische kroketten, aspergekroketten
of een combinatie van beiden.

7.5

‘Quiche deze’
Huisgemaakte aspergequiche met asperge-minisoepje.

8

Lunchkaart

‘Ereburger’
Huisgemaakte vegetarische aspergeragoutburger, weggedragen op een heerlijk
briochebroodje en verlekkerd met een hollandaise-mosterdsaus.

Tosti
Doediemar (ham en/of kaas) √
Gemaakt van foccacia brood met een heerlijke saus van het huis
SALADES
Salade ‘Proef de Lente’
Gewokte asperges met gerookte zalm op een bedje verse gemengde sla,
opgetekend met een mosterd-dille dressing.

4.7

12.5

Salade ‘Leve de Koningin’
12.5
Koningin van de groente (asperges) gewokt met gamba’s,
geserveerd op een bedje van verse gemengde sla, opgetekend met een hollandaisesaus.
Salade ‘Gezelliggeit’
Heerlijke lauwwarme door honing geraakte geitenkaas, zij aan zij gelegen
met streaky bacon, opgetild door een gemengde salade, vergezeld van walnoten en
fruit van het seizoen, verlekkerd met balsamico dressing.

12

14.5

Salade ‘De Kar Pat show’
Rundercarpaccio, naar hoger niveau verheven door een gemengde salade,
licht geraakt door truffelcrème, pijnboompitjes, Grana Padano en
zongedroogde tomaatjes.
Extra optie: met Gamba’s

12

Lunchkaart

Salade ‘El Vis’
Salade met gamba’s, geplukte zalm, paling, gegarneerd met wasabi-dressing,
en een gebakken kwarteleitje.

+3.5

Salade ‘Chill Tjikkie’
Bladsla met stukjes gebakken kip, omgeven door paddestoelen uit de pan,
stukjes bacon en met een vrolijke noot van cashew, opgesierd met chilidressing.

12

(Fr)iets extra’s
Portie handgesneden frietjes.

3

LUNCHGERECHTEN VOOR 2
‘Witte dame voor samen’ (prijs per persoon)
Collectie aspergegerechtjes: mini aspergesoepje; asperge-kalfsvlees bitterballen;
aspergemuffins; weckpotje gevuld met aspergesalade; sneeën brood; kruidenboter;
gekookte asperges zij aan zij; hollandaisesaus en een kleine salade met
gewokte asperges en gerookte zalm.
‘Samen iets uitvissen’ (prijs per persoon)
Rijk pallet van diverse waterlanders: gamba’s uit de wok, Rijpelaal paling,
garnalenkroketjes en huisgemaakte tonijnsalade, vergezeld van een cocktailsausje,
kleine salade, sneeën brood en een vissoepje.

15

17.5

Lunchkaart

Eet date (prijs per persoon) √
Verrassingslunch voor twee
Laat u verrassen door onze kok en bestel deze plank vol heerlijke gerechtjes.
IJS
Inieminie
Klein ijsje: 1 bolletje vanille-ijs, aardbeien en slagroom.

15

3

Puntje overheerlijke nougatine ijstaart
Heerlijke ijstaart met nougatine en karamel, met een klein toefje slagroom.

4.5

IJzige witte dame
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.

5.5

Veel’IJS’ende zomerkoning
Vanille-ijs met verse aardbeien en slagroom

6

FRUIT
Goed d’n Aard Bei…
Puntzak aardbeien (± 200 gram) met mini pannetje warme chocolade dipsaus
en een schaaltje slagroom
Puntzak aardbeien

6

4

GEBAK
Huisgemaakt aardbeiengebakje van bladerdeeg met banketbakkersroom

3.5

Gebak

Erica’s Taart Natuurlijk..!*)
Ambachtelijke taarten van Erica
Deze bakSTER uit Mierlo met Engelse roots maakt haar taarten van
natuurlijke verse ingrediënten, zonder toevoegingen.
Classic Chocolate Fudge Cake
Zachte intense chocoladecake met een zoete ‘chocolate buttercream frosting’.

4.5

Nutty Orange Carrot Cake
Wortel, ananas, biologische bloem en eieren met een ‘cream cheese frosting’.

4.5

Blueberry & Lemon Muffin Cake
Blauwe bessen/lemoncake met een ‘vanilla buttercream frosting’.

4.5

Cheesecake

4.5

Hollandse Appeltaart
Traditionele Hollandse appeltaart afgewerkt met een gelei-laag met wilde appeltjes.

4.5

*)Neem vooral even een kijkje bij de bar voor mogelijk andere varianten.
Portie slagroom

0.5

Koffie & Thee

KOFFIE
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Koffie verkeerd
Flat white
Koffie met slagroom
Verwenkoffie, een kopje koffie geserveerd met diverse lekkernijen.

2.3
2.3
3.5
2.5
2.7
3.8
2.8
6

Cappuccino*
Cappuccino met slagroom
Cappuccino ‘Heavenly Hazel’*
Cappuccino ‘Heavenly Hazel’* 18+
Cappuccino ‘Amaretto’*
Cappuccino ‘Amaretto’* 18+
Cappuccino ‘Caramel’*

2.7
3.2
3.7
4.7
3.7
4.7
3.7

Latte Macchiato*
Latte Caramel*
Latte Crème Brûlée*

2.8
4
4

Borreltje voor d’r bij
Bombardino (soepele variatie van de advocaat)
Tartufetto (chocolade-rum likeur)
Noisetto (hazelnootlikeur met speciaal geselecteerde amandelen uit Piemonte)
Mierles Slukske
Amaretto

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

Koffie & Thee

Koude koffies
IJskoffie (Frappé)*

4

Café Glaçons (koude espresso met ijs)

2.8

Affogato (espresso met vanille-ijs en slagroom)

4.5

*) met sojamelk i.p.v. koemelk: + 0.2
Thee
Slow tea met pure ingrediënten
Keuze uit:
• Zwarte thee: Earl Grey, Breakfast, Pomme Cherry, Fruits Rouges,
Jardins de Darjeeling; Chaï des Comptoirs; Vanille & Caramel
• Rooibos: Rooibos; Rooibos à la vanille
• Groene thee: Menthe, Jasmin, Sencha
Dubbele dosis:
Klein potje thee waarmee u 2 kopjes kunt uitschenken.

2.3

4

Verse Muntthee (geserveerd met honing)
Verse Gemberthee
Chai latte
Indiase theedrank bereid met thee, specerijen en melk. Gezoet met honing.

3.5
3.5
3.5

Warme chocomel
(slagroom + 0.5)

3

Div. dranekn

Frisdrank
Coca Cola
Coca Cola light
Coca Cola zero
Cassis
Sinas
Sprite
Bitter Lemon
Ginger Ale
Tonic
Chaudfontaine zonder bubbels
Chaudfontaine met bubbels
Appelsap
Rivella light
Ice tea met bubbels
Ice tea Green
Fristi
Chocomel
Glas melk
Ranja
Bob-lijn
Warsteiner alcoholvrij (0%)
Warsteiner Alkoholfrei is een heldere, goudkleurige pilsener met witte kraag.
Kersenradler 0.0
Radler 0.0
Vendôme Mademoiselle
Alcoholvrije mousserende wijn. Gemaakt van Spaanse en Italiaanse druiven (20cl)

2.3
2.3
2.3
2.3
2,3
2.3
2.3
2.3
2.3
2
2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2
1.5
3,0
3.3
3.3
5.5

Wijnen

Alcoholische dranken
Gin Tonic (met biologische gin)
7.5
Hugo (de echte)
5
Melonade
5
Frisse meloendrank on the rocks.		
Castagnade
5
Verrassend aperitief van kastanjes on the rocks.
Aperol Spritz
5.5
Wijnen
Lolea Sangria (7% – 250 ml)
Een mooie opgieting van heerlijke Spaanse Sangria op een bodempje van vruchten.

5.5

Cava Freixenet cordon negro brut

Klein (20 cl)
6
Groot (75 cl)
21
Een aangename, sprankelende en karakteristieke cava. De smaak is verfrissend en de mousse is mooi in balans door de licht tonen en de citrus vruchten. Deze cava is lichtgeel van
kleur met heldere groene tonen. Verrassend.
Vendôme Mademoiselle
Klein (20cl)
Alcoholvrije mousserende wijn. Gemaakt van Spaanse en Italiaanse druiven

5.5

Wijnen

Witte wijnen
Lovatti Custoza Bianco DOC. Veneto 2019
Glas
‘Winnende wijn van 2020’
Fles
Deze wijn heeft een aantrekkelijke geur van vers fruit, appel en een vleugje peer
en is zowel rijk als zacht van smaak en loepzuiver.
Verder smaakt hij licht exotisch en rond met mooie frisse zuren.
Hubertushof Rivaner trocken

Glas
Fles
Biologische droge witte wijn van Weingut Hubertushof uit Lieser.
Deze wijn is diverse malen in de prijzen gevallen en smaakt zeer goed in combinatie
met asperges.

4.7
19

4.7
19

Alte Reben

Glas
4.7
Fles
19
Biologische zoete wijn van druiven geteeld op Devon leisteen op 95-jarige wijnstokken
met een fascinerend hoge mineraliteit en de geur van exotisch fruit zoals abrikoos,
passievrucht en perzik.
Iets bijzonders te vieren of een fijnproever:
Chardonnay rosa trocken
Fles
32.5
Biologische witte wijn van rode druiven met aroma’s van steenfruit en met een zachte
nootachtige romigheid. Met tonen van gele appels, kweepeer, sinaasappelschil, meloen,
butterscotch, honing en macadamia en walnoot.
Een complexe wijn met een gelaagd effect die blijft fascineren en toch toegankelijk is.

Rosé
Pinot Noir Rosé trocken

Glas
Fles
Uitzonderlijke biologische Rosé met de geur van rode bessen, kersen, appels en
perziken en nuances van rozenbottel en witte chocolade.

4.7
19

Wijnen

Rode wijnen
Mythos Rotwein
Glas
4.7
					
Fles
19
Intense dieprode wijn. Vol en harmonieus van smaak met aroma’s van bramen
en pruimen, veredeld door de lange veroudering in eiken vaten.

Onze gouden tip
Hoffelijk Blondje
Heerlijk blond bier met de perfecte smaaktonen voor bij asperges.

3.8

Bieren

Pils
Swinckels pils (5,0%)
2.8
Pilsener, gebrouwen met zuiver mineraalwater uit eigen bron en gerstemout uit eigen
mouterij, waaraan speciaal geselecteerde hopsoorten worden toegevoegd.
Warsteiner pils (4,8%)
Zacht frisse smaak, mild bitter zonder dat dit blijft hangen.
Sinds 1753 gebrouwen in het Warstein. Sinds 1986 verkrijgbaar in Nederland.
Het merk staat voor passie, internationale klasse en wil leidend zijn
in productkwaliteit.

2.8

Vedett Blond (5,2%)
Vedett Blond, een luxe pils met een bijzondere smaak, gedomineerd door hop.
Het pilsje is tamelijk droog met een vleugje citroen. Een heerlijk aangenaam aroma
met een romige mout smaak, geeft het beetje Extra in Vedett Blond! Vedett,
een blond bier is vandaag de dag het cultuur bier van Duvel Moortgat.

3.5

Weizen
Maisel’s (5,2%)
Een fruitige aroma met hinten van kruidnagel en vanille.
Een volle romige smaak met een makkelijke afdronk.

4

Witbieren
Baptist (5,0%)
Baptist is een wit tarwebier van hoge gisting, met een toets van fruit en kruiden.
Het is een heerlijk witbier dat alle tijd kreeg om zich natuurlijk te ontwikkelen.
Oorspronkelijk gebrouwen in het pittoreske Vlaams-Brabantse dorp Hoegaarden,
vlakbij Tienen.

2.8

Bieren

Vedett extra white (4,7%)
3.5
Het bier Vedett Extra White is een lekker witbier. Toegankelijk voor ieder bierliefhebber,
maar ook herkenbaar door zijn eigen stijl. Verfrissend. Ideaal voor een lekkere zomerdag.
Oud bruin
Brand oud bruin (3,5%)
2.5
Oud bruin zou je een oerbier kunnen noemen. Vroeger waren bijna alle bieren donker,
zoet en ongefilterd. Tegenwoordig is Brand Oud Bruin vooral populair in het zuiden
van het land.
Fruit
Lindemans (4%)
Het bier Kriek van brouwerij Lindemans is een mooi bier uit Belgie.
Heerlijk fruitig met een frisse en zoetzure smaak van verse krieken. Een perfect
evenwicht tussen de zoetheid van het fruit en het zacht zurige karakter van lambiek.
Amber
Pauwels kwak (8,4%)
Een Belgisch speciaal bier gebrouwen door brouwerij Bosteels.
Het heeft een licht moutig aroma en een fruitige afdronk.

3.8

4.3

Koninck (5,2%)
3
Het bier De Koninck is een Belgisch, amberkleurig bier met beige schuimkraag.
Het aroma is moutig en heeft tonen van bessen. Smaak is licht fruitig.
Redelijk droog bier. De afdronk heeft een klein bittertje, waarbij het mout goed te proeven is.

Bieren

Radler
Warsteiner Premium Radler (2,5%)
Uniek van smaak: mild-hoppig met een verfrissende citroensmaak.
De ultieme dorstlesser!
Lindeboom Kersenradler
Radler 0.0
Warsteiner Radler 0.0 met een vleugje citroen.
Kersenradler: (2.0%)
Mild-hoppige smaak met een friszoete touch van Amarena kers.
Trappist
St. Bernardus abt 12 (10,5%)
Het bier St Bernardus Abt 12 van brouwerij St Bernardus is een donkere,
volle quadrupel. Hij wordt vaak vergeleken met Westvleteren XII.
Bijzonder lekker bier met een complexe, gebalanceerde smaak.
Westmalle dubbel (7%)
Lichtzoet met fris bittere afdronk. Al sinds 1856 brouwen de monniken een
donkere trappist. Vanaf 1926 brouwen ze dit bier wat zwaarder en daar ligt
de basis voor de huidige dubbel.
Westmalle tripel (9,5%)
Westmalle Tripel is een absolute klassieker. Het is zacht van smaak,
maar er valt veel in te ontdekken. Karamel, de nodige kruiden en het
kenmerkende gist maken het tot een bier dat zijn bekendheid zeker verdiend.

3.3
3.3
3.3
3.3

4.5

3.5

3.8

Abdijbieren
La Chouffe (8%)
3,8
La Chouffe is Belgisch blond bier dat grote bekendheid heeft onder bierliefhebbers.
Het blonde bier is toegankelijk, maar tegelijkertijd zeer herkenbaar.
Met zijn mooie, ronde smaken blijft het zelfs voor de ervaren bierexperts een blonde topper!

Bieren

Wilderen goud (6,2%)
Een goudkleurig Belgisch bier. Stoer en onweerstaanbaar.
Een perfect alternatief voor een dorstlessende pils.
Westvleteren (indien voorradig)
Westvleteren VI (blond – 5,8%)
Westvleteren Blond is de lichtste bier van de Sint-Sixtus familie,
die onaangebroken in de fles enkel te onderscheiden is met de groene dop.
Dit bier wordt doorgaans door de monikken gedronken bij hun dag-tot-dag
rituelen en brouwwerkzaamheden.

4.3

16

Westvleteren VIII (bruin bier – 8%)
Prachtig donker en tamelijk zoet bier. Dit Trappistenbier is vol van smaak
en heeft de perfecte balans van aroma’s gecombineerd.

17

Westvleteren XII (abtsbier - 10,2%)
In het begin de smaak van donker fruit met zoete gedroogde vruchten.
Ook karamel met kersen. Heerlijke nasmaak met alcoholwarmte. Westvleteren XII is
door verscheidene instanties uitgeroepen tot het beste bier ter wereld.
Het bier is enkel op afspraak verkrijgbaar op de abdij en dan nog alleen in kleine
hoeveelheden. Dit bier is daarom niet per definitie op voorraad in onze Gasterij.

18

Informatie

Sinds vorig jaar zijn wij de trotse bezitters van een nieuwe groepsruimte,
de ‘Hoogh Kamer’. In deze ruimte kunt u diverse arrangementen boeken,
in combinatie met een rondleiding.
Vergaderen
Til je team naar een hoger level in onze ‘Hoogh Kamer’ en boek een vergader-,
brainstorm- of uitwaai-sessie in een mooie inspirerende ruimte met prachtig uitzicht.
Haal een frisse neus tussen de weilanden of combineer uw sessie met een wandeling over
ons ‘Gelaarsde Pad’.
Onderonsjes
Kom gezellig met je team, vriendinnen of familie naar ons bedrijf en zie en hoor het verhaal
achter onze producten. Combineer uw verblijf met een ontbijt, lunch of kopje koffie.
Regelmatig organiseren wij in de Hoogh Kamer bijzondere arrangementen.
Houdt hiervoor onze website en Facebookpagina in de gaten.
Condoleance
Wilt u een mooie gelegenheid creëren om uw naasten in de gelegenheid te stellen u te
condoleren met het verlies van een naaste met een kop koffie, lunch of borrel?
Wij hebben diverse mogelijkheden om hiervan een mooi gedenkwaardig moment te maken
in onze sfeervolle ruimte(s) met mooi uitzicht en voldoende parkeermogelijkheden.
Wij bespreken onder het genot van een kop koffie of thee graag met u de mogelijkheden.

