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
‘s Landsbeste
Dorados vis
Ecofields
Boerderijs

Axes Castellum kloosterbier
Zwolse Wijndragers
Santas koffie
Pure Africa koffie
Zuivelrijck
De Eenhoorn
Vechtdalbrouwerij

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

Al ons brood is lactosevrij.
Wij werken zo zorgvuldig mogelijk, maar mogelijke sporen
van allergenen zijn niet uit te sluiten.

bistrodestadshoeve.nl

Dranken & gebak
Warme Dranken

(bekijk ook onze speciale koffiekaart)

Cappuccino*

2,6

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

2,4

Latte Macchiato*

3,2

Caramel Macchiato*

3,5

Flat white* (dubbele ristretto met melkschuim)

3

Koffie verkeerd*

2,6

Dubbele espresso*

3,5

Koffie van de maand

3,2

Verse muntthee / Verse gemberthee met citroen (honing)

3,2

Warme chocolademelk

2,7

Slagroom

0,5

Babyccino (opgeschuimde melk met wat lekkers)

1

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

keer wat anders proberen?
probeer één van onze lekkere biologische koffiesiropen
vanille , hazelnoot , karamel of chocolade

0,4

gebak
Seizoensgebak, wij vertellen het u graag

3,2

Brownie (Tony Chocolonely caramel zeezout)

2,7

Cheesecake (vraag naar onze seizoensvariant)

3,2

Oma’s appeltaart

3,2

Zwollenaartje

2,7

Gluten- & Lactosevrij hazelnootgebak
Krentenbrood met roomboter

3
2

Biologische rozijntjes

0,5

Zakje biologische chips ( paprika of naturel )

1,5

speciale dranken
Verse melk of karnemelk

1,5

‘s Landsbeste appelsap

2,5

kl.3 / gr. 5
Verse jus d’orange		
Smoothie Aardbei & Banaan of Mango & Framboos
Ijskoffie (vraag naar de variaties)

dranken & gebak

kl. 3,5 / gr 5,5
3,8

Dranken & bittergarnituur
Frisdranken
Pepsi / Pepsi max / Tonic / Cassis / Rivella

2,5

Lipton Ice Tea / Ice-tea green

2,6

Sourcy blauw / rood

2,3

Chocomel / Fristi

2,5

Bio: Naturfrisk Bitterlemon / Ginger Ale / Orangeade (sinas) / Lemonade (7-up)

2,9

Bio: Gingerbeer / Kombucha 		
4,5
Glaasje limonade (0% suiker)

0,5

Earth Water 0,75 still/sparkling

5,0

Bier ( bekijk onze speciale bierkaart )
Gulpener UR-pilsner tap

2,7

Gulpener UR-hop tap

3,7

Gulpener UR-seizoensbier tap

3,7

Zwolsch kloosterbier: Weisen / Blond / Quadruppel / Tripel / Seizoensbier / Special

4,7

Vechtdal Pale Ale

4,7

Liefmans

4,2

Desperados

4,7

Malt / Radler 2% of 0%

3,2

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

3,7 | 18

Rode huiswijn (Monastrell 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

Dessertwijn (Stellar heaven on earth)

4,5

BITTERGARNITUUR ( vanaf 11:30 - portie’s p.p )
Oude & speciaal kaasje met dip

3

2 soorten worst met dip

3

Zoete olijven

3

Rauwe en coppa ham

3

Bitterballen met Zwolse mosterd (3st)

3

Nacho’s met salsa

3

Kaaspucks met chilisaus (3st)

3

Broodmandje met smeersels
Portie verse friet met mayonaise

Voor meer lekkere Fingerfood gerechtjes,
zie verderop in onze menukaart ( va. 16:00 )

dranken & bittergarnituur

3
3

Lunchkaart
soep (geserveerd met brood en kruidenboter)
Tomatensoep

5,5

Boeren groentensoep met rundvlees en groenten

5,5

Soep van de maand

5,5

Classics
Uitsmijter de Hoeve met ham, spek, tomaat en kaas

7,5

Twee rundvleeskroketten met Zwolse mosterd van de Wijndragers

7,5

Stadshoeve’s 12-uurtje met een kopje soep, uitsmijter en kroket

8,5

samen delen lunch proeverij

Ook vegetarisch te bestellen (per 2p) prijs p.p 8,5

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

1
8

Rundercarpaccio met rucola, zonnebloempitten, pestodressing en oude kaas

8,5

Pulled salmon met wasabimayonaise en rode ui

8,5

BroodJES
Roombrie, walnoot, appel en honing

7,5

Rundercarpaccio met rucola, zonnebloempitten, pestodressing en oude kaas

8

Saté van kippendij met satésaus en uitjes

8

Pulled Salmon met wasabimayonaise en rode ui

8

Vegan: hummus, geroosterde groenten en gepofte tuinbonen

8

Special: Clubsandwich met kaas, beenham, mosterdmayo, ei, bacon, nachos & cheddar

9

Tosti’s
Classic met ham en kaas

6

Roombrie met walnoot en honing

6,5

Vegan, met rookkaas van VeganDeli, tapenade, geroosterde groenten en bbq saus

6,5

Alle broodjes en tosti’s worden gemaakt van Landbrood wit/bruin van Le Perron

kids

Broodje kroket of frikandel

3
4

Tomatensoep

3

Broodje hamburger

Tosti ham en/of kaas (Casinobrood)

3

Losse snack met saus
(frikandel/kroket/kipnuggets/visfingers)

Broodje zoet of hartig

1,5

American pancake 3st

5

Doosje biologische rozijntjes

Portie friet met saus

3

Krentenbrood met roomboter

LUNCH ( vanaf 11:30 tot 16:00 )

2,5

0,5
2

(

)

FINGERFOOD
NIEUW bij de Stadshoeve: FINGERFOOD!
Onze dinerkaart bestaat deze zomer uit een brede variatie aan Fingerfood
gerechtjes. Dit zijn lekkere 1-persoons hapjes (die je natuurlijk ook mag delen) die
vanaf 16.00 in willekeurige volgorde te bestellen zijn. Per ronde mag je natuurlijk
zelf bepalen hoeveel gerechtjes je wilt.
Heb je geen zin om te kiezen of wil je verrast worden kies dan voor de Chef’s
6-gangen Fingerfoodmenu. Dit menu bestaat uit een mooie variatie aan gerechtjes
inclusief dessert.

6 gangen chef’s menu 29,50
Gerechten | 4,00

Gerechten | 5,00

Zoete aardappelfriet
met truffelmayonaise

Carpaccio*
met pesto, oude kaas en zonnebloempitten

Vegan*
toast met hummes
en geroosterde groenten

Broodje pulled pork*
van de Serious Hot Fools
Geitenkaaskroketje
met met honing en amandelen

Toastjes
met tonijnmayonaise

Kipsaté
met satésaus en kroepoek

Bietencarpaccio*
met geitenkaasdruppels
Soep naar keuze
met brood en kruidenboter

(

Knoflookgamba’s met aioli
3st

Gerechten | 6,00
Surf & Turf
diamanthaas met gamba en aioli
Spareribs
met Big Sam’s bbq saus
Geitenkaas terrine*
met groene asperges
Gebakken Zalm
met café de paris boter

)

Vitello tonato*
kalfscarpaccio met tonijnmayonaise
Broodje pulled Salmon*
met wasabimayonaise

bijgerechten | 3,00
Broodmandje met smeersels
Portie verse friet met mayonaise
Groene salade

desserts | 4,00
Brownie van tony chocolonely met bol ijs
Crème brûlée met bol ijs
(seizoensvariant van de chef)
Aardbeien met vanille sabayon

Lamsrack
met honing-tijmsaus

Trio ijs

Oosterse salade*
met eend

Verrassing uit de keuken

Blueberry parfait met merengue
Koffie met lekkers

Gerechten met een sterretje zijn ook als maaltijdsalades verkrijgbaar (prijs + 7)

fingerfood vanaf Donderdag tot en met
zondag 16:00

FINGERFOOD kids
kinder fingerfood
Ham met meloen

3

Tomatensoepje

3

American pancake 2st
met stroop en poedersuiker

4

Kipsaté

4

Spareribje

4

Broodje hamburger

4

Portie verse friet met mayonaise

3

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

1,3

Ijsje zelf versieren 2bol

3,5

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

5,5

keuze uit frikandel, kroket, visfrietjes, kipnuggets of kaaspucks
Met broodje hamburger

iets te vieren?
Kinderfeestje op zolder / familiefeest in het park / bedrijfsuitje.
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

6,5

