Menukaart
De stadshoeve
(h) eerlijke producten uit de streek
Wij serveren producten van
onderstaande lokale (biologische) partners
Overesch ecologische landbouw
Slagerij
Tuin Salland
Boer Pelleboer
‘s Landsbeste
Ecofields
Boerderijs
Axes Castellum kloosterbier
Zwolse Wijndragers

Santas koffie
Pure Africa
Zuivelrijck
De Eenhoorn
Vechtdal Brouwerij
Le Perron bakkerij
Brouwerij ‘t IJ
Brouwerij de Leckere
Stanislaus Brewskovitch

De gerechten op onze kaart zijn voorzien van uitgebreide
allergie-informatie. Heeft u een allergie,
meld deze dan altijd van te voren.
Het gerecht bevat geen gluten
Het gerecht bevat geen lactose
Het gerecht kan glutenvrij geserveerd worden
Het gerecht kan lactosevrij geserveerd worden
Het gerecht is vega
Het gerecht kan vega geserveerd worden
Het gerecht is vegan
Het gerecht kan vegan geserveerd worden

Al onze landbroden van Le Perron zijn lactosevrij en Vegan
Wij werken zo zorgvuldig mogelijk, maar mogelijke sporen
van allergenen zijn niet uit te sluiten.

bistrodestadshoeve.nl

Dranken & gebak
Warme Dranken

(Bekijk onze speciale koffiekaart voor alle varianten)

Cappuccino*

2,6

Koffie* / Espresso* / Thee (losse thee van de eenhoorn)

2,4

Latte Macchiato*

3,2

Koffie verkeerd*

2,8

Verse muntthee / Verse gemberthee met citroen (honing)

3,2

Chai latte

3,2

Warme chocolademelk (slagroom +0,5)

2,9

Babyccino (opgeschuimde melk met wat lekkers)

1

*ook in decafe, soyamelk en havermelk te verkrijgen (+0,3)

gebak (Slagroom +0,5) (Bekijk onze speciale koffiekaart voor alle varianten)
Brownie (Tony Chocolonely caramel zeezout)

2,9

Cheesecake (vraag naar onze seizoensvariant)

3,4

Oma’s appeltaart

3,4

Gluten & Lactosevrij hazelnootgebak

3,4
Koek van het huis		
1,5
Krentenbrood met roomboter

2

Kindermuffin

1,5

Biologische rozijntjes

0,5

Zakje biologische chips ( paprika of naturel )

1,5

koude dranken
Pepsi / Pepsi max / Tonic / Cassis / Sisi

2,5

Rivella Ice Tea / Ice Tea

2,5

Lipton / Ice-tea green

2,6

Sourcy blauw / rood

2,3

Chocomel / Fristi

2,5

Bio: Naturfrisk Bitterlemon / Ginger ale / Lemonade (7-up)

3,2
Bio: Kombucha / Ginger beer 		
4,5
Glaasje limonade (0% suiker)

0,5

Verse melk of karnemelk

1,5

Smoothie: Aardbei & Banaan / Mango & Framboos

4,5(kl. 3)

Verse jus d’orange

4,2(kl. 3)

‘s LandsBeste appelsap

2,5

Earth Water 0,75 still / sparkling

5,0

dranken & gebak

Dranken & bittergarnituur
Bier ( bekijk onze speciale bierkaart voor alle varianten )
Gulpener UR-pilsner tap

2,7

Gulpener UR-hop tap

3,9

Gulpener UR-seizoensbier tap

3,9

Zwolsch kloosterbier: Weisen / Blond / Quadruppel / Tripel

4,7

Malt / Radler 2% of 0%

3,5

De Leckere Alcoholarm (0,5%) Weizen / IPA

4,2

Wijn
Witte huiswijn (Sauvignon blanc of Verdejo of Spatlese (zoet))

3,7 | 18

Rode huiswijn (Merlot of Temperanillo)

3,7 | 18

Rosé (Temperanillo)

3,7 | 18

Witte wijn Terra di kama Pino Grigio

4,7 | 20

Rode wijn Terra di kama Nero d’Avola

4,7 | 20

Rode Port

3,7

Dessertwijn (Stellar Heaven on Earth)

5

Borrelkaart ( vanaf 11:30 )
Kaas en worst plankje | Brandt & Levie worstjes, Serranoham, Hollandse kazen en dips

8

Portie hollandse kazen | 3 smaken geserveerd met walnoten, stroop en Zwolse mosterdille

6

Portie gemarineerde zoete olijven

4

100% rundvleesbitterballen | met Zwolse mosterd (6st)

6

VEGAN bitterballen | met mayonaise (6st)

6

Nacho’s | met cheddar, kaassaus en salsa

6

Portie garnalenkroketjes | met cocktailsaus (6st)

8

Gemengde noten en pindamix

4

VEGAN gouda nuggets (6st) | met chilisaus

6

Broodmandje met smeersels | 4 halve plakken brood en twee smeersels

3
3

Portie verse friet | met mayonaise
Stadshoeve Mixplank | variatie aan koude en warme hapjes

12

Stadshoeve warme plank | 2 bitterballen, 2 vegan bitterballen, schaaltje nacho’s,

12

2 vegan nuggets en 2 garnalenkroketjes
Voor meer lekkere Fingerfood gerechtjes, zie verderop in onze menukaart ( va. 16:00 )

dranken & bittergarnituur

Lunchkaart
soep (geserveerd met brood en kruidenboter)
Tomatensoep

5,5

Noodlesoep, groenten, omelet en garnalen

6,5
6

Soep van de maand

Classics (Keuze uit wit of bruin landbrood, liever glutenvrij? +1)
7,5

Twee rundvleeskroketten met Zwolse mosterd (liever Vegan kroketten? +1)

8

Uitsmijter de Hoeve met ham, spek, tomaat en kaas

8,5

Stadshoeve’s 12 uurtje met kopje soep, uitsmijter en kroket
Samen delen lunch proeverij 9
Een samenstelling van onze gerechten
Minimaal 2 personen, prijs p.p

saladeS met croutons (brood extra bij te bestellen +1)
Bieten, geitenkaas, honing, walnoot en appel

8

Rundercarpaccio, rucola, truffelmayonaise en gedroogde tomaat

8,5

Garnalenkroketjes, oosterse groenten en cocktailmayonaise

9,5

BroodJES (Keuze uit wit of bruin landbrood, liever glutenvrij? +1)
Roombrie, honing, walnoot en appel

7,5

Vegan: met tomaat, tapenade en vegan mozarella

7,5

Rundercarpaccio, rucola, truffelmayonaise en gedroogde tomaat

8,5

Pastrami, veldsla, zoete uitjes en dragonmayonaise

8,5

Kipsaté, satésaus, gefrituurde uitjes, pinda’s en kroepoek

8,5

Gerookte zalm, citroenmayonaise en getoast brood

9,5

Special: Clubsandwich met kaas, beenham, mosterdmayo, ei, bacon, nacho’s & cheddar

9,5

Tosti’s (Keuze uit wit of bruin landbrood, liever glutenvrij? +1)
Classic met ham en kaas

6,5

Roombrie, honing en walnoot

7,5

Pastrami, kaas, zoete ui en dragonmayonaise

7,5

kids (voor onze jonge gasten serveren wij casinobrood)
3
Soep naar keuze (klein kopje)
Broodje frikandel (of kroket

)

Tosti ham en/of kaas

3

Broodje hamburger

Broodje zoet of hartig

2

Losse snack met saus naar keuze

American pancake (3st)

5

(frikandel/kroket/kipnuggets/visfingers)

3

Doosje biologische rozijntjes

Portie friet met saus naar keuze
Uitsmijter, met 2 sneetjes met
ham en/of kaas en gebakken ei

4,5

Krentenbrood met roomboter
Zakje chips

LUNCH ( vanaf 11:30 tot 16:00 )

3
4
2,5
0,5
2
1,5

FINGERFOOD
Onze dinerkaart bestaat uit een brede variatie fingerfood. Dit zijn lekkere 1 persoons gerechtjes
die in willekeurige volgorde te bestellen zijn. Per ronde mag je zelf bepalen hoeveel gerechtjes je wilt.
Geen zin in keuze stress, bestel dan onze Chefs 4 gangen verrassingsmenu
Dit menu bestaat uit 2 voorgerechtje, 1 soep, 2 hoofdgerechtjes met aardappel en
groentegarnituur. En natuurlijk een lekker dessert.
Heeft u een allergie, meld dit dan bij de bestelling!

4-gangen 6 gerechtjes verrassingsmenu | 29,50

gerechten | 4,00

gerechten | 5,00

Soep naar keuze
met brood en kruidenboter

Pastrami
met ingelegde zoete ui en dragonmayonaise

Loempia’s
met groenten en parelcouscous

Gerookte zalm *
op toast met citroen mayonaise

Black Tigers *
gepelde garnalen en aioli

Quinoa salade
met tomatenchutney en kaaskrokant

Salade*
met bietjes, walnoot ,
geitenkaas en granny’s

Zeebaarsfilet **
met tomaten antiboise

Zoete aardappelfriet
met truffelmayonaise

Rundercarpaccio *
met truffelmayonaise, rucola
en gedroogde tomaat

Oosterse salade *
met garnalen kroketjes en groenten

gerechten | 7,00

Desserts | 5,00

Surf & Turf burger
met rund, gamba en chorizomayonaise

Tony Chocolonely
warme brownie met bolletje sorbet ijs en slagroom

Tonijn
met sesam, wakame en frisse mayonaise

Crème Brûlée
ouderwets lekker met kletskop en bolletje
vanille ijs

Ribeye
met oude terschellinger en framboos
Kipsaté **
met satésaus, gefrituurde uitjes,
pinda’s en kroepoek

Reuze macaron
gevuld met rood fruit ijs
Tiramisu
de klassieker

Tortilla **
met groenten, kaas en crème fraîche

Koffie de luxe
Koffie naar keuze met de lekkerste bonbons van
Cacaotje

Spareribs **
Afgelakt met Serious Hot Fools™ BBQ saus

Lekkere dessertwijn er bij

BIJGERECHTEN | 3,00
Broodmandje met smeersels
Portie verse friet met mayonaise
Groene salade
Rozeval aardappels uit de oven met aioli
Groente van Tuin Salland,

Heaven on Earth
Om je vingers bij af te likken zo lekker! De druiven worden
na de pluk gedroogd op bedden van stro en rooibos.
Voluptueus zoet zonder ordinair of plakkerig te zijn .

Gerechten met * kunnen als maaltijdsalade met brood
en kruidenboter (prijs +7)
Gerechten met ** kunnen als plategerecht met friet
en sla (prijs +12)

vraag naar de variant

FIngerfood vanaf 16:00 (donderdag t/m zondag)

FINGERFOOD kids
kinder fingerfood
Tomatensoep

3

Kipsaté met satésaus en kroepoek

4

Spareribs

4

Porti mini loempia’s

4

American pancake 2st
met stroop en poedersuiker
Verse friet met saus naar keuze

4
3

of toch liever een kinderplate
Friet met snack en saus naar keuze (mayo, ketchup, appelmoes)

5,5

keuze uit frikandel, kroket, visfrietjes, kipnuggets, gouda nuggets (VEGAN)
6,5

Met broodje hamburger

toetje
IJsje in hoorntje of bakje
vanille, aardbei, banaan, chocolade, sorbet-rood fruit of sorbet-citroen

1,3

Ijsje zelf versieren 2bol

3,5

Diverse verpakte ijsjes
Vraag onze medewerker naar de varianten

iets te vieren?
Kinderfeestje op zolder / familiefeest in het park / bedrijfsuitje / vergadering.
De Stadshoeve Park en Bistro staat voor u klaar.
De natuurlijke omgeving van het 6 hectare grote park biedt
veel mogelijkheden voor een verjaardag, bedrijfsfeest, BBQ, buitenactiviteit of
ander feestje! Bij mooi weer hebben we een
groot terras ter beschikking. Interesse?
Vraag ons naar de mogelijkheden.

fingerfood kids vanaf 16:00

