Menukaart

www.dewittehoeve.nl

Welkom bij Pannenkoekenrestaurant en Brasserie De Witte Hoeve.
De Witte Hoeve is een gezellig, kindvriendelijk pannenkoekenrestaurant met een eigentijdse
uitstraling, waarbij er meer geboden wordt dan pannenkoeken alléén. Dé plek om leuk en
betaalbaar uit eten te gaan met het hele gezin.
Onze pannenkoeken hebben een lokaal en authentiek tintje: ons meel wordt gemalen in
Molen de Weert in het dichtbij gelegen Meppel.
Hiermee willen we niet alleen lokaal ondernemerschap promoten,
maar ook een pannenkoek kunnen bieden zoals deze bedoeld is.
Met pure ingrediënten.
We hopen dat u geniet van alles wat De Witte Hoeve te bieden heeft.
Eet smakelijk!

Wist u bijvoorbeeld:
Dat u aan het goede adres bent voor uw bruiloft
personeelsfeest, of gewoon gezellig een bootje huren.
Dat we voor uw feestje ook hebben boogschieten,
blaaspijpschieten, rondvaarten, kaarsen maken,
rondleidingen, midgetgolf, klootschieten op het water,
boerendiscgolf, wijnproeverijen.

Kinderfeestje

Varen in Giethoorn
Fluisterboot huren
Vanaf 15,00
Kajak voor 2 personen huren
Vanaf 8,50
Luxe elektrische sloep huren
min 2 uur
Vanaf per uur 35,00
Rondvaart vanaf 10 personen
7,00 p.p.

Pannenkoek zelf versieren,
onbeperkt ranja en
midgetgolf of bij slecht weer 2 kaarsen
maken.
En nog een ijsje scheppen in de keuken
Per persoon 9,50

VOORAFJES OF GEWOON
LEKKER BIJ DE BORREL
Plankje met vers gebakken
4,25
boerenbrood
met kruidenboter en tomatensalsa
Ambachtelijke rundvlees bitterballen
(7 stuks)
4,75 (14 stuks) 9,50
van de Jong, met grove Zwolse mosterdmayo
Gemengd warm bittergarnituur van Dobbe
(7 stuks) 5,75 (14 stuks) 10,50
gehaktballetjes, kipstukjes, mini kaassoufflés
en kalfsbitterbal
Gefrituurde butterfly garnalen
(7 stuks)
5,75
met chilisaus
Kipjuweeltjes
(7 stuks)
7,50
krokant gebakken kipvleugeltjes met chilisaus
Tortillachips V
4,75
met crème frâiche en chilisaus

BROODSPECIALITEITEN
Bij al deze gerechten krijgt u vers gebakken
boerenbrood. Te bestellen tot 16:00 uur
Broodje kroketten van de Jong 7,50
Twee, door slagerij de Jong gemaakte,
traditionele kroketten met mosterdmayonaise
Broodje hamburger
11,50
Huisgemaakte hamburger, rosé gebakken,
van het rund met gebakken bacon, uienring,
mango chutney en echte barbecuesaus
Broodje boerenbrie
7,50
Royaal belegd met brie, walnoten, rucola en
honing
Broodje gerookte zalm
8,50
Zalm met crème fraîche, rode ui en
komkommer

12 uurtje “De Witte Hoeve”
10,50
Kopje tomaten-paprika soep,
kroket, brie en gerookte zalm
en ons boerenbrood

Uitsmijter en tosti’s
Uitsmijter ham en kaas
9,00
Natuurlijk hebben we nog veel meer soorten
Ook hebben we tosti’s van ons vers gebakken
boerenbrood v.a.
4,50

Voorgerechten
Gieters meer
9,00
Gerookte zalm en forel met kappertjes, rode
ui en crème fraîche
Carpaccio
9,50
dungesneden ossenhaas, met zwarte peper,
oude kaas, pijnboompitten

Huisgemaakte
soepen
Gebonden tomaten-paprika soep 4,50
Met een soepstengel
Uiensoep
Met een soepstengel

4,50

Vis
12,50
Salade met gerookte zalm, gerookte makreel,
komkommer, tomaatjes, rode ui, paprika,
pompoenpitten en een frisse dressing
Biefstukpuntjes
12,50
Salade gebakken biefstukpuntjes met
champignons, uienringen, paprika,
pompoenpitten en een frisse dressing
Brie V
12,50
Salade brie met walnoten, honing en een
frisse dressing

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Pannenkoeken met appel
naturel 6,75
ambachtelijke jam 7,75
honing 7,25
kaneelsuiker 7,00
chocolade vlokken 7,25
verse vruchten 9,25
maple syrup 7,50
gember 7,75
boerenjongens of boerenmeiden 8,25
Geserveerd met een bol heerlijk vanille ijs en
slagroom : toeslag 1,25

Pannenkoeken met kaas
kaas 8,75
kaas en spek 9,75
kaas, spek en appel 10,00
kaas, ui en champignons 9,75
kaas, ui, en ham 9,75
kaas, ui, ham en champignons 10,25
kaas, ui, ham, champignons en paprika 10,75

spek 8,75
spek en peer 9,75
spek en kaas 9,75
spek, ui en kaas 10,00
spek, ui en champignons 9,75
spek, ui, champignons en kaas 10,50
spek, ui, salami en champignons 10,25
spek, ui, boerenbeenham en champignons
10,25
spek, ui, boerenbeenham, champignons en
kaas 10,75
Pannenkoeken | Tapas vanaf 4 pers. € 13,50 p.p.
Onze kok maakt steeds verschillende pannenkoeken
en snijd deze in punten zodat u van alle pannenkoeken
een stuk kan pakken. Onze chef gaat door met bakken
tot u niet meer op kunt en bakt steeds iets anders

appel 7,75
appel en kaneelsuiker 8,00
appel en peer 8,25
appel en rozijnen 8,25
appel, rozijnen en kaneelsuiker 8,50
appel en kaas 9,00
appel en spek 9,50
appel, spek en kaas 10,00
appel en karamelsaus 8,50
appel en warme kersen 8,75
appel boerenjongens of
boerenmeiden 8,75
met een bol heerlijk vanille ijs en slagroom :
toeslag 1,25

banaan 8,00
banaan en kaas 8,50
banaan en chocoladesaus 8,50
banaan en kokos 8,75
banaan, kokos en chocoladesaus 9,25
met een bol heerlijk vanille ijs en slagroom :
toeslag 1,25

Pannenkoeken met peer
peer 8,00
peer en rozijnen 8,50
peer, rozijnen en kaneelsuiker 8,75
peer en chocoladesaus 8,50
peer en kaas 9,25
peer en spek 9,75
peer, spek en kaas 10,25
peer en karamelsaus 8,75
peer en appel 8,25
met een bol heerlijk vanille ijs en slagroom:
toeslag 1,25

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Al deze pannenkoeken zijn ook voor kinderen en senioren
verkrijgbaar (-2,50)
onze pannenkoeken zijn ook glutenvrij of lactose vrij (+1,50)

Speciale
pannenkoeken
ananas 8,25
ananas en kaas 9,50
ananas en spek 10,00
ananas, spek en kaas 10,50
ananas, ham en kaas (hawaï) 10,50
ananas en chocoladesaus 9,00
ananas en kokos 9,00
ananas, kokos en chocoladesaus 9,50
Geserveerd met een bol heerlijk vanille ijs en
slagroom: toeslag 1,25

Bovenwiede 12,50
gerookte zalm, crème fraiche en kappertjes
Korenmolen 12,50
brie, walnoten, honing en rucola
Gieters boeren pannenkoek 12,50
gevuld met beenham, ui, champignons,
boontjes, wortel, maïs en doperwten

Geytzwammen pannenkoek 12,50
onze eigen, op koffiedik gekweekte,
oesterzwammen en kaas
salami 8,75
salami en kaas 9,75
salami, spek en boerenbeenham 10,25
salami, ui, paprika, champignons en kaas
10,75

Pannenkoeken met
boerenbeenham
boerenbeenham 8,75
boerenbeenham en kaas 9,75
boerenbeenham, kaas en spek 10,25
boerenbeenham, ui en champignons 9,75
boerenbeenham, ui, champignons en kaas
10,75

Neem ook eens een kijkje bij onze kwekerij

Martin Kruithof pannenkoek (**) 12,50
ragout van spekjes, ui, en rozemarijn met
appelstroop
(‘Lindenhof-style’)
Schreunekkel 12,50
shoarma, champignons, ui, paprika en frisse
sla en knoflooksaus
Brugwachter 13,50
kipsaté in satésaus met gedroogde uitjes
De Punter 12,50
carpaccio, rucola, pijnboompitten, geraspte
oude kaas en balsamico dressing
Rietdekker 12,50
stroopwafel stukjes,
kaneel ijs, chocolade vlokken en slagroom

Pannenkoeken
met brie
brie 9,75
brie en spek 10,75
brie, spek en appel 11,25

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Poffertjes
Klein: 12 stuks - groot: 24 stuks
Poffertjes met poedersuiker en roomboter
Klein 4,50
groot 8,00
Poffertjes met poedersuiker en chocoladesaus
Klein 4,50
groot 8,00
Poffertjes met poedersuiker en slagroom
Klein 5,25
groot 8,75
Poffertjes met poedersuiker en Grand Marnier
Klein 6,25
groot 9,75
Of Cointreau/ boerenjongens/ Amaretto/
advocaat en slagroom
Geserveerd met een bol heerlijk vanille ijs en
slagroom: toeslag 1,25

Voor de kids
Pannenkoeken
Blaze 4,25
Kinderpannenkoek naturel
Bassie en Adriaan 5,25
Kinderpannenkoek met appel
Bob de Bouwer 6,25
Kinderpannenkoek met spek
Spiderman 5,50
Kinderpannenkoek met banaan
Spongebob 6,25
Kinderpannenkoek met kaas
Sjors en Sjimmie 5,25
Kinderpannenkoek met Nutella
De Daltons 4,50
Portie poffertjes (12 stuks)

Plates
Deze worden geserveerd met friet en sla

Gieterse vis en chips 15,50
Geserveerd op Gieterse wijze: licht
gepaneerde snoekbaars met zelfgemaakte
aïoli
Ambachtelijk gemaakte kroketten van
slagerij de Jong 12,50
Twee rundvlees kroketten met
mosterdmayonaise
Kaasfondue 15,50
Geserveerd met brood en verschillende
dipstengels van rauwkost
Huis gemaakte Gieterse burger 15,50
Medium gebakken hamburger van het
rund met gebakken bacon, uienringen,
mango chutney en echte bbq saus
Shoarma 14,50
Met champignons, uien en paprika met
knoflooksaus
Saté van kippendijen 15,50
Gemarineerde stukjes kippendijen met
satésaus, kroepoek en gedroogde uitjes
Biefstuk puntjes 17,50
Met champignonsaus of kruidenboter

Voor de kinderen hebben we
een leuke mand met
cadeautjes, daar mogen ze
iets uitzoeken als ze naar
huis gaan

Kids plates
Met friet, appelmoes en mayonaise
Met Frikandel of Kroket of Bitterballen
of Kipkluifjes 6,00

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Desserts
Knutseltoetje 4,50
om leuk zelf te versieren met een bol
vanille ijs en slagroom
Grote mensen kinderijsje 4,50
bolletje vanille ijs, advocaat en slagroom
Witte Hoeve ijsje 6,50
drie bollen vanille ijs met boerenjongens,
advocaat en slagroom
Dame Blanche 5,50
drie bollen vanille ijs, chocoladesaus en
slagroom
Kaneelijs 6,50
kaneelijs met stroopwafel en slagroom
Verse vruchten sorbet 6,75
drie bollen vanille ijs met verse vruchten
en slagroom
Chocolade Droom 7,00
chocolade taartje waar de warme chocola
uit loopt met vanille ijs en slagroom
Poffertjes 5,75
warme poffertjes en een bol vanille ijs met
slagroom
Koffiedessert 5,00
een kopje koffie met een likeurtje,
snoepjes, bonbons en slagroom

Koffie en thee
Coffee Originals Peeze
onze koffie worden geserveerd met oud
Hollandse snoepjes
Café Lungo 2,30/3,25
een zacht en aromatisch kopje koffie met een
mooie crème laag
Espresso 2,30/3,25
klein kopje krachtige espresso zoals de
Italianen het graag drinken
Cappuccino 2,60/3,50
volgens origineel Italiaans recept gemaakt,
een krachtige espresso aangevuld met warme
geschuimde melk.
Latte Macchiato 3,50
koffie verkeerd maar dan in drie lagen
Café Latte (verkeerd) 2,60
smaakvolle lungo, ruimschoots aangevuld met
warme, volle melk.
Warme chocolademelk 2,75
met slagroom 0,60
Verse muntthee met honing 3,25
Peeze thee 2,30
Ceylon, groene thee, rooibos, bosvruchten,
Jasmijn, earl grey of citroen

Iets lekkers bij de koffie!
Appelgebak met spijs, uit eigen keuken met
slagroom 3,50
Zelfgemaakte arretjescake met slagroom
3,00
Gieterse soes met chocoladesaus en advocaat
3,50
Warme wafel met verse vruchten en slagroom
4,75

Vruchtensappen en
Frisdranken
Verse Jus d’orange 3,50
Dubbelfris appel & perzik 2,50
Appelsap, Rivella 2,50
Bitter Lemon, Tonic, 2,35
Coca Cola (zero) Cassis, Sinas, Sprite, 2,35
Spa Blauw of Rood
2,35
Nestea Sparkling Lemon, Green tea 2,50
Fristi, Chocomel 2,50
Spa met of zonder bubbels 0,75 liter 4,00
Kan water met ijsklonten,
citroen en verse munt 3,00

Bieren van
de tap
Grolsch Premium pilsner (20cl) fluitje 2,25
Grolsch Premium pilsner (25cl) vaasje 2,50
Grolsch Premium pilsner (50cl) pul 4,50
Grolsch Weizen (30cl) 3,75
Grolsch Weizen (50cl) 5,50

Flesbieren
Onze eigen gebrouwen bieren
Geytbier Gekkigeyt (trippel) 4,50
Geytbier Zonnigeyt (blond) 4,50
Geytbier Bockigeyt (donker) 4,50

Kijk ook in onze cadeautjes kast voor
leuke geschenkverpakkingen
Grolsch 0,0 % alcohol vrij 3,00
Radler 0,0 % / 2,0 % 3,50
Liefmans rosé bier 3,50
La Trappe blond of tripel 4,50
Duvel 4,50

Jenever/
gedistilleerd
Jonge jenever Ketel 1, Oude jenever Bols 2,50
Advocaat met slagroom 3,25
Jägermeister, Vieux, Corenwein 2,75
Sonnema Berenburg 2,50
Port rood/wit, Martini rood/wit,
Sherry pale dry/ medium 3,50
Bacardi rum wit /Smirnoff Wodka 3,50
Gordon’s Gin 3,50
Passoa, Safari, Malibu, 3,50

Coffee Specials
allen met
slagroom
Irish coffee (met Ierse whisky) 6,00
French coffee (met Grand Marnier) 6,00
Italian coffee (met Amaretto) 6,00
Spanish coffee (met Tia Maria) 6,00

Druppie bij de koffie
Amaretto, Baileys, Cointreau, Drambuie,
Licor 43, Grand Marnier,
Tia Maria
4,00
Cognac vs
4,00

