Menukaart
De stadshoeve
(h) eerlijke producten uit de streek

Wij serveren producten van
onderstaande lokale (biologische) partners
Overesch ecologische landbouw
Slagerij Haverkort
Tuinsalland
Boer Pelleboer
Uw Stadsboer
‘s Landsbeste
Enjoy vis
Ecofields
Boerderijs
Axes Castellum kloosterbier
Zwolse Wijndragers
Santas koffie
Pure Africa koffie
Zuivelrijck
De Eenhoorn

bistrodestadshoeve.nl

Warme Dranken
Cappuccino*

2,5

Koffie*

2,2

Espresso*

2,2

Latte Macchiato*

3

Flat white (dubbele ristretto met melkschuim)

3

Koffie verkeerd*

2,5

Dubbele espresso*

3,5

Thee (losse thee van de eenhoorn)

2,2

Verse muntthee (honing)

3

Verse gemberthee met citroen

3

Warme chocolademelk

2,5

Slagroom

0,5

*Ook in decafe en soyamelk te verkrijgen (+0,5)

Lekkers voor bij de koffie
Wisselend, wij vertellen het u graag
Brownie (Tony Chocolony caramel zeezout)

3
2,5

Cheesecake (vraag naar onze seizoensvariant)

3

Oma’s appeltaart
Zwollenaartje

3
2,5

Krentenbrood met roomboter

2

Frisdranken
Sourcy blauw/rood

2,2

Pepsi / Pepsi max

2,4

Sisi

2,4

Bitter lemon

2,4

Cassis

2,4

Rivella

2,4

Tonic

2,4

7-up

2,4

Ginger-ale

2,4

Lipton Ice Tea / Ice-tea green

2,6

Chocomel / Fristi

2,5

Glaasje limonade (0%)
Earth Water 0,75 still/sparkling

dranken

0,5
5,0

Verse dranken
Verse melk of karnemelk

1,5

‘s Landsbeste appelsap

2,5

Verse jus d’orange

3

Tomatensap
Smoothie Aardbei & Banaan of Mango & Framboos

2,4
kl. 3,5 / gr. 5,5

Bier
Gulpener UR-pilsner tap

2,5

Gulpener UR-Hop tap

3,5

Gulpener UR-seizoensbier tap

3,5

Zwolsch kloosterbier in de varianten Weisen, Blond, Saison of Tripel (Axes Castellum)

4,5

Gerardus Dubbel of Blond

4

Desperados

4,5

Liefmans

3,5

Malt

3

Radler 2% of 0%

3

Wijn
Witte wijn (Sauvignon blanc of Verdejo)

3,5 | 17

Rode wijn (Monastrell of Temperanillo)

3,5 | 17

Zoete witte wijn (Spatlese)

3,5 | 17

Rosé (Temperanillo)

3,5 | 17

Bij de borrel (Voor 2 personen)
Bordje nacho/gesmolten kaas en dip

5,5

Broodje met smeersels

5,5

Gouda kaas nuggets

6

Bio bitterballen/zwolse mosterd (6 st.)

6

Borrelplankje uit de regio (diverse kaassoorten, vleeswaren, brood en dippers)

8

Borrelmix (4x warme en 4x koude hapjes)

8

Grote puntzak verse friet met mayo

4

Portie gezoete olijven

3

dranken

Lunchkaart
soep
Tomatensoep met room en basilicum

5,5

Noedelsoep met diverse groenten, kruiden en kip

5,5

Soep van de dag

5,5

Alle soepen worden geserveerd met brood!

Classics
Uitsmijter de hoeve met ham, spek, tomaat en kaas
Twee rundvleeskroketten met Zwolse mosterd v.d. Wijndragers
12-uurtje met kipkerrie salade, uitsmijter en kroket

7
7
8,5

saladeS
Geitenbrie met cranberry’s, honing en cashewnoten

8

48 uur gegaard buikspek, tauge, zoet zure komkommer en rucola

8,5

Gerookte zalm, veldsla, roomkaas en dille mayonaise

8,5

Samen delen
Lunchproeverij (soepje, divers beleg, brood met smeersels (per 2p) prijs pp

8,5

BroodJES
Geitenbrie met cranberry’s, honing en cashuwnoten

7,5

Kipkerriesalade met kip, appel, kerriemayonaise en zonnebloempitten

7,5

Bagel met roomkaas, gerookte zalm, veldsla en dillemayonaise

7,5

48 uur gegaard buikspek, tauge, zoet zure komkommer, mayonaise en Rucola

7,5

Rundercarpaccio met rucloa, zonnenbloempitten, pestodressing en oude kaas

8

Warme oosterse kipdij met gebrande sesam, ketjap en gember

8

Special: Clubsandwich met beenham, mosterdmayonaise, ei, bacon, nachos chedder

9

Toasties
Classic met ham en kaas

5,5

Brie met honing, crunch van walnoot en rucola

6

Nacho, met chedder, ham en tomatensalsa

6

Alle broodjes worden gemaakt van Landbrood wit/bruin van Le Perron
Vraag ons naar de gluten- en lactosevrije mogelijkheden.

Bijna al onze soepen en broodjes kunnen vegetarisch worden bereid

Vraag onze medewerker naar de mogelijkheden

LUNCH (Elke dag van 11.30 tot 17.00)

Dinerkaart
Vooraf
Tomatensoep met room en basilicum

5,5

Noedelsoep met diverse groenten, kruiden en kip

5,5

Soep van de dag

5,5

Broodje met smeersels (aioli-pesto-kruidenboter)

5,5

Samen delen met wisselende gerechtjes uit de streek met brood (per 2p) prijs pp

7,5

Hoofdgerechten
Geserveerd met dagverse groente, -en aardappel garnituur


Special: Spareribs, zo van het bot, met aioli en zwolse bbq saus			

17

Oosterse kipdij met gebrande sesam, ketjap en gember

17

Kalfsduo van ribeye met kalfsjus en kalfs stoofpotje

19

Visduo met van gebakken zalm en knoflookgamba’s

18

Vegetarische gevulde groente met quinoa, Jack Daniels en gegratineerde met kaas

17

Loempia van bulger, pompoen en citroengras, salade van cranberry

17

Proeverij van hoofd (per 2p) prijs pp

19

extra bij te bestellen
Verse friet met mayonaise en een frisse salade 4,5
Verse friet met mayonaise 3,5
Frisse salade 2

Desserts
Warme Brownie van Tony Chocolony met gezouten karamelsaus en framboos-sorbet

6

Speculaas parfait met vanillesaus

6

Crème brûlée van de chef (vraag naar onze seizoensvariant)

6

Ik kan niet kiezen (per 2p) prijs pp

6,5

Koffie / thee de luxe

5,5

Ambachtelijk Biologisch ijs in coupe of hoorntje
Vanillie, aardbei, sorbet-framboos, sorbet-citroen, chocolade, banaan

samen delen 3-gangen proeverij
29,50 (per 2p) prijs pp

diner (vanaf 17:00 op donderdag t/m Zondag)

1,2

Pannenkoeken
naturel

1 euro per extra topping

Pannenkoek naturel

7

Hartig met kaas
Kaas pannenkoek
Kaas pannenkoek met ananas
Kaas pannenkoek met ham
Kaas pannenkoek met ham en ananas
Kaas pannenkoek met spek en rode ui

8
9
9
10
10

rode ui
ananas
appel
gezoutenkaramel
paprika
beenham
weide kaas
geitenbrie

Alle pannenkoeken worden geserveerd
met stroop en poedersuiker

HARTIG MET SPEK
Spek pannenkoek
Spek pannenkoek met uien
Spek pannenkoek met kaas
Spek pannenkoek met appel
Spek pannenkoek met ui en paprika

8
9
9
9
10

ZOETE PANNENKOEKEN
Pannenkoek met appel
Pannenkoek met appel en rozijnen

8
9

Pannenkoek met ananas
Pannenkoek met vanille ijs

8
8

specialiteiten
 tadshagen
S
spek, ui, gebakken ei en paprika
De Stadshoeve
pannenkoek spek, ui, ham, kaas en appel
Hawai ham, kaas en ananas
Schotse pannenkoek
gerookte zalm met rucola, rode ui
Franse pannenkoek
geitenbrie met honing en walnoot


11
12
10
11
13

Pannenkoeken ook verkrijgbaar in Lactose- en glutenvrij.

Pannenkoeken

geitenbrie
tomaat
spek
gebakken ei
vanille ijs
curry kip

Kindermenu
Diner (0-12 jaar)

Lunch (0-12 jaar)
Tomatensoep
Tosti ham en/of kaas
Broodje zoet of hartig

3

Tomatensoep

3

Hamburgerspies

1,5

3
6,5

Friet met kroket/vissticks/

Krentenbrood met roomboter

2

kipnuggets, frikandel

Broodje kroket / frikandel

3

Hoofdgerecht door de helft

5

Leeg bordje

Hamburgerspies
Doosje biologische rozijntjes

6
1/2
0

0,5

Pannenkoek
drinken		
Glaasje limo (0%)

0,5

Kan ranja op tafel

4

Verse melk

1,5

Fristi

2,5

Chocomel

2,5

‘S landsbeste appelsap

2,5

Smoothie Aardbei & Banaan of
Mango & Framboos

kl. 3,5 / gr. 5,5

Versier hem zelf

5,5

Topping naar keuze

0,5

Ijs
Zelf je ijsje versieren (2 bollen)
Boerderijs Royaal almond
Boerderijs Hoorn Vanille
Boerderijs Yoghurtijs aardbei
Boerderijs aardbei waterijs
Boerderijs vlieger (Racket)

Kindergerechten worden standaard bij
het voorgerecht geserveerd,

indien u dit anders wenst kunt u het
melden bij onze medewerker.

Kids 0-12 jaar

Leuke
verrassing
bij vertrek

3,5
2,2
1,9
1,2
0,8
0,8

Koffie en Thee

Waters

(Altijd vers gezet)

Kan fruit water 2 liter

4

Koffie kan 8 pers

13

Kan water 2 liter

1

Koffie kan 12 pers

19

Fles EARTH water 0,75 l plat/bubbels

5

Thee kan 8 pers

13

Thee kan 12 pers

19

Lunchbuffet

Prijs 12,5 pp

Vanaf 8 personen, bestaande uit

Boerenlandbrood bruin/wit

de kleine trek

- diverse vleeswaren / diverse kazen

(zelf gemaakt)

Koek van het huis
Diverse soorten gebak

1,4
va 2,5

Biokroket
Huisgemaakte salade
Melk van de boer

Losse dranken

Vruchtensap uit de polder

(bekijk onze drankenkaart voor alles)

Frisdrank (assorti)
Lekkere sappen
Espressokoffie’s / losse thee

va 2,2
va 2,5
va 2,2

Borrel

Extra bij te bestellen

Verse soep

3

Divers fruit per stuk

1,5

Winter BBQ

Prijs pp 22,5

Zoutjes en olijfjes op tafel

pp 1,5

Brood met smeersels, 3 salades, 3 sauzen,

Warme/ koude hapjes

pst

kipdij, runderburgerspies, spareribs, diverse

Broodje met smeersels

pp 2,5

Mandje versie friet met mayo

pp

1
2

Bordje nacho met gesmolten
kaas en dip

pp 2,5

groenten, zalm, gambaspies & verse friet

Dinerbuffet

Prijs pp 26,5

Proeverij op tafel, vanaf 8 personen

Brood met smeersels,
kleine soep, wisselende gerechtjes uit de streek

Wij weten waar onze producten vandaan
komen en halen onze ingrediënten zoveel
mogelijk bij de biologische boeren uit de buurt.

zalm met knoflookgamba, aardappel en groente
garnituur
Extra bij te bestellen

Hapjesbuffet
6 soorten koude/warme hapjes

Spareribs, kipdij, kalfsstoof, hamburger, gebakken

Dessertproeverij (ijs, warme brownie,
pp 7,5

Crème brûlée, slagroom)

brood met smeersels
Alle bedragen zijn incl. BTW

vergaderen

3

2-uurs arrangement excl lunch - 4,50 p.p
2x koffie en/of thee in de vergaderzaal

4-uurs arrangement excl lunch - 9,50 p.p
Ontvangst met koffie of thee en verse koek van het huis
Onbeperkt koffie en thee in de vergaderzaal
Tafelwater

4-uurs arrangement incl lunch - 24,50 p.p
Ontvangst met koffie of thee en verse koek van het huis
Onbeperkt koffie en thee in de vergaderzaal
Tafelwater
Lunch bestaande uit: - Kopjes vers gemaakte soep - Boerenlandbrood met diverse vleeswaren en kazen
- Biokroket - Huisgemaakte salade - Melk & karnemelk van de boer - Vruchtensap uit de polder

8-uurs arrangement incl lunch - 34,50 p.p
Ontvangst met koffie of thee en verse koek van het huis
Onbeperkt koffie en thee in de vergaderzaal
Tafelwater
Lunch bestaande uit: - Kopjes vers gemaakte soep - Boerenlandbrood met divers vleeswaren en kazen
- Biokroket - Huisgemaakte salade - Melk & karnemelk van de boer - Vruchtensap uit de polder
‘s Middags een pauze met fris en warme snack

Borrelarrangement - mogelijk bij zaalhuur vanaf 2u
10,50 p.p
Zoutjes en olijven
Borrelplank uit de regio met diverse kaassoorten, vleeswaren, brood en dipper
Bio bitterballen
2 drankjes

3-gangen proeverij in de BISTRO
29,50 p.p voor 2 pers

Extra opties
Vers fruit = 1,50 pp
Fruitwater = 4 euro ps (2L)
Fles earth water = 5 euro ps (0,75L)
Alle arrangementen zijn inclusief
- Gebruik digibord en flip-over.
- Gratis wifi.

- Gratis parkeren eigen terrein.

Arrangementen

Vanzelfsprekend zijn alle arrangementen aan te passen of op maat
samen te stellen.Prijs van verhuur vergaderruimte:
2 uur € 30,1 dagdeel € 50,2 dagdelen € 100,00
De prijzen van de zaalhuur zijn exclusief BTW, alle arrangementen
zijn inclusief btw.

