LUNCH
Ontbi jt
Hofman ontbijtje | pancake | yoghurt granola | roerei & bacon |
Beemsterkaas | toast | jus d'orange					
Griekse yoghurt | granola | banaan | blauwe bessen			
Pancakes | banaan | blauwe bessen | maple syrup 			
Pancakes | bacon | maple syrup 					

14
5
8
8

Soep

7
7

Boter hammen
10
8.5
8.5
8.5
10

Soep & Brood
Een soepje en een keuze uit 1 enkele boterham van hierboven		

Koude dranken

Hofman's Borrelplank | 'van alles wat'
19
Desem stokbrood | gezouten boter
					 4
Knoflookkaasbrood uit de oven | aioli
				 6
Gyoza | crispy chicken dumpling | soja-sesamsaus 			
6
Gambakoekjes | yellow curry dip					
6
Bitterballen | mosterd mayonaise | 8 stuks				
8
Charcuterie | verschillende vleeswaren | olijven | crostini 		
13

Koffie 			
Dubbele koffie 		
Espresso 		
Dubbele Espresso
Cappuccino 		
Caffé Latte 		
Espresso macchiato
Latte macchiato 			
Toffee coffee 			
Café Brûlée			

2.6
3.8
2.4
3.5
2.8
2.8
2.6
3
4
4

Coca - Cola | Zero | Sprite		
Mineraalwater blauw | rood
Mineraalwater blauw | rood groot
Ice tea | green tea | sinas | cassis
Rivella | appelsap | tomatensap
Chocomel | Fristi			
Agroposta limonade
vlierbloesem | citroen 		

Warme chocolademelk
Slagroom 		
Havermelk 		
Extra shot espresso

2.9
0.5
0.5
0.9

TO SHARE OR NOT TO SHARE
van tussenformaat. Ideaal als lunch, maar ook als diner.

Omelet in een giet ijzeren pannetje | Beemsterkaas | tomaat
9.5
Keuze uit spek | truffel salsa | gerookte zalm					
		

Keuze uit wit of bruin
Carpaccio | huisgemaakte pesto | oude kaas | pijnboompitten
Geitenkaas crème | vijgencompote | pecannoten
		
Tonijnsalade | mayonaise | bieslook | gekookt eitje 			
Grootmeester kalfsvlees kroketten ( 2 stuks) | mosterd mayonaise
Gerookte zalm | wasabi mayonaise | komkommer | rode ui 		

War me dranken

Hofman onderscheidt zich met mooie All Day gerechten

Fr ittata

Tom Kha Kai | Thaise kippensoep | kokos | curry			
Soep van het moment 						

Bor rel

12

Smaakvol en gezellig om te delen. Hoeft niet, kan wel!

All Day gerec hten

De gerechten hebben het formaat van een tussengerecht
Ideaal om te delen of je eigen menu samen te stellen

Steak tartaar | krokante sjalotjes | bacon mayonaise | desembroodje
Burrata | tomaten-aubergine salade | bruschetta
		
Oesters | 4 stuks | Oosterse vinaigrette 				
Lazy ribs 'sweet & spicey' | spare-ribs zonder bot | zoetzure rode kool
Taco met gepekelde zalm | komkommer | avocado | peper mayonaise
Baba ganoush | hummus | harrisa | dukkah | granaatappel | pita
Bouillabaisse | coquille | gamba | venkel | crouton | rouille
Caesar salad | little gem | bacon | kip | Parmezaanse kaas | ansjovis
Gnocchi | asperges | spinazie | Parmezaanse kaas
		
Sukade steak | gepofte knoflookjus | sjalot
Vis van de dag

Specials

Hof man Lunc h menu

Hotdog | jalapeño | cheddarkaas | rode kool |
gefrituurde uitjes | chipotle mayonaise 					
BBQ pulled chicken | zoet zure komkommer | BBQ saus 		
Hamburger | getoast brioche | compote van bacon en ui 		

Twee gerechten van de chef met koffie of thee toe

= vegetarisch | Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten.

10
9
12

Thee | Earl grey | groene- jasmijn |
groene – lemon | rooibos | English
breakfast | tropical fruit
2.5

(vanaf 12.00 uur)

13
12
12
13
13
11
13
13
12
13
14
27.5

Verse appeltaart 		
Verse appeltaart met slagroom
Huisgemaakte tartellete

3
3
3
3.9
4.4
3.5

Wi jnen				
Huiswijn wit, rood, rosé
Wit, Pinot Grigio 		
Rood, Sangiovese
Rosé, IGP Méditerranée

4.2
4.5
4.5
5.5

Zie ook onze uitgebreide wijnkaart

Sides
Geroosterde groenten 				
Roseval aardappeltjes | knoflook | rozemarijn				
Verse friet met mayonaise				
Groene salade | French dressing | croutons		

Verse munt thee 			
Gember thee 			
Chai Latte cinnamon 		

6
4
4
4

Martini Bianco | Rosso 		
Van Zellers Tawny Porto		
Van Zellers 'Reserva' Port
Lote n°16 Porto 		

4
4
5.5

2.9
2.9
5.5
2.9
2.9
2.9
3

Finley tonic | bitter lemon | ginger ale 3
Royal Bliss tonic | ginger beer
3.8
Crodino 			
3.2
Fruit smoothie 			
Verse jus d' orange		
Melk | karnemelk			
Jus de Karne 			

4.5
3.5
1.9
3.5

Bieren van de tap
Heineken small 			
Heineken medium 		
Heineken large 			
Affligem dubbel 			
Brand Weizen 			
Texels Skuumkoppe 		

2.5
3
6
4.9
4.5
4.9

Bier uit de f les
Radler 2%			 3.7
Duvel 				 4.7
Mort Subite Kriek Lambic 		
3.8
Hofman trippel 			
4.9
Jopen NONnetje IPA 0.3%
4.9

Non alcohol
Heineken 0% 			
3.7
Radler lemon 0%			
3.9
Bubbelwijn “Champagne” 0%
3.9
Ginsin tonic | Mokum Dusk cool blend |
Royal Bliss yuzu tonic 		
7
Mojito | bruiswater | limoen | munt

Check onze cocktails, gin & tonics op onze borrelkaart.

5

