Hofthuisverwennerij
Van vrijdag t/m zondag: de ‘Hof at Home’ verwennerij. Iedere week
anders, altijd boordevol verse en eerlijke ingrediënten. De chef-kok
heeft het driegangen-menu zo voor je bereid, dat je het alleen nog
maar hoeft op te warmen en in no time zit je dus lekker aan tafel.

sides
Bread &
Vadouvan dip

3,00

Chef’s weekspecial 22 t/m 24 januari
Wijn erbij?

7,50

Keuze uit: voorgerecht

Wit (hele fles)

Thaise kokos-limoensoep
Paksoi, bosui, Spaanse peper en peterselie

Chardonnay
Inzolia
Pinot Grigio Bio

of:

Vitello tartufo
Gebraden kalfsvlees, kappertjes, rode ui,
cherrytomaten, rucola en truffelmayonaise

Rood (hele fles)
Merlot Terres
Noires

17,50

Keuze uit: hoofdgerecht

9,50
9,50
10,50

Gegrilde kogelbiefstuk
Risotto, truffel, parmezaan, rucola en
bospaddenstoelensaus

Mar Y Luz
Carmenère

9,50

14,50

of:

Risotto scampi’s
Bospaddenstoelen, truffel, parmezaan en rucola

heerlijk
speciaal bier

of:

Risotto bospaddenstoelen
Truffel, parmezaan en rucola
4,50

Keuze uit: na ‘genieter’

Funky Falcon
pale ale

3,75

Green Bullet i.p.a.

3,75

Brownie
of:

Cheesecake-mousse met bosbessen

+
(7,50 + 17,50
0)
,5
29
=
4,50

Chefs voord
22 ,50

Graag minimaal 1 dag van tevoren

eel =

Ophalen =
20,0 0

Omdat we met (dag)verse ingrediënten werken,
zouden we graag minimaal één dag van tevoren je bestelling willen weten.
Maar je kan het natuurlijk ook altijd op de dag zelf proberen.
071 7600095,
0624808965 of hofvanhollandnoordwijk.nl
Graag willen we weten: naam, telefoonnummer, aantal personen, gewenste
bezorg- of ophaaldag, keuze gerechten en eventueel het adres.
Ophalen of thuisbezorgd (Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk) tussen 1617 uur of anders in overleg. Betalen via Tikkie of bij het ophalen met pin.

Natte brouwerij ‘t ij 3,75

Verras iemand
Wil jij iemand een
VERWEN-TAS geven met
een special bericht? Wij
vinden dat natuurlijk
superleuk. Wij zorgen
dat de box met bericht
op tijd wordt geleverd.

Samen komen we goed en gezond uit de crisis

