
Keuken open 

woensdag t/m zondag 

 

PLATES 
Onze plates worden geserveerd met patat en

een salade.

Fish & Chips

Lekkerbekje | ravigottesaus

Kipsaté

2 stokjes | satésaus 

Gehaktbal uit de jus

Mosterd of mayonaise of satésaus 

Loempia | kip

Halve haan

Groente quiche

Courgette | paprika | tomaat | ui |

pijnboompitten 

Wiener schnitzel

Schnitzel De Hoeve

Ui | champignons | paprika | spekjes 

*De quiche word met extra salade

geserveerd ipv patat

€14,95

€16,50

€13,50

€9,95

€11,50

€13,50

€14,50

€16,50

TOSTI'S

Ham of kaas 

Ham en kaas 

Hawaii

Ham | kaas | ananas

€4,95

€5,95

€6,30

Geserveerd op rustiek wit of bruin

brood

Camping Hoeve aan den Weg
#hoeveaandenweg

 

Gezond 

Ham en/of kaas | sla | komkommer | tomaat |

ei 

Kipsaté

Satésaus 

Kroket 

2 Rundvlees of 2 groente kroketten | mosterd 

Gebaktbal uit de jus 

Mosterd of mayonaise of satésaus

Ham of kaas

Op een wit bolletje

Geserveerd op rustiek wit of bruin brood

BROODJES

€7,95

€12,95

€8,50

€8,95

€4,95

Bij elke €5,00 krijgt u een stempel.

Heeft u een volle kaart, dan krijgt u

€5,00 korting. 

Vooraf bestellingen doorgeven kan

via

Telefoon: 0521 387 269 

Camping Hoeve aan den Weg
#hoeveaandenweg

 



SAUZEN
Mayonaise 

Ketchup 

Curry 

Mosterd 

Oorlog | met ui

Speciaal 

Saté

Ravigotte

Chilisaus 

Appelmoes

€0,70 | €1,20 | €2,20 

€0,70 | €1,20 | €2,20 

€0,70 | €1,20 | €2,20 

€0,10 | €1,00 | €2,00 

€0,90 | €1,50 | €2,50 

€0,90 | €1,50 | €2,50 

€0,90 | €1,60 | €2,60 

€0,70 | €1,20 | €2,20 

€0,10

€1,50

WHAT WE DO

Trifold brochures have long been a type

of material used to advertise brands,

products, and services. The best way to

maximize its use is to introduce what

the brand has to offer with a brief or

about section like this. Make sure to

keep your introduction short but

interesting enough to readers.

PATAT
Patat

Zak 2 personen 

Zak 4 personen 

Zak 6 personen  

€2,00

€3,60

€7,00

€9,50

KIDS
Patatje Izzy | Elle | Otto

Frikandel | kaassoufflé  | kipnuggets 4st.

Appelmoes | verrassing

€6,95

SLUSH
Wisselende smaken 

Slush klein

Slush groot
€1,75

€2,25

divers verpakt ijs vanaf €1,20

€7,50

€14,90

€22,00

FAMILIE VOORDEEL
Patat + snack naar keuze

Frikandel | Kroket | Kaassoufflé

2 personen 

4 personen

6 personen  €5,10

stap 1 
kies je smaak 

Kies uit diverse

smaken italiaans

softijs

stap 2
kies je saus

Creëer je eigen dessert

Aardbei 

Chocolade 

Caramel  

Advocaat 

 

 

Extra topping

of saus 

€0,50

stap 4 
kies je topping 

Caramel blokjes 

Oreo stukjes 

Discodip 

Fruit 

Rum - rozijnen 

stap 3
slagroom

SNACKS
Frikandel

Frikandel speciaal

Rundvlees kroket

Groente kroket

Kaassoufflé

Kipnuggets 8st. 

Kaas stengels 8st.

Bitterballen 8st.

Bittergarnituur 8st. 

Bamischijf 

Hamburger

Broodje hamburger speciaal

Halve haan

Loempia | Kip

Gehaktbal uit jus

Kipsaté | 2 stokjes

Lekkerbekje

Broodje

€1,95

€2,65

€1,95

€2,35

€1,95

€4,30

€5,75

€5,50

€6,20

€2,25

€1,95

€3,95

€6,95

€3,90

€4,30

€9.95

€9.95

€1,10

Patatje de Hoeve €3,95
Ui| champignons | paprika | spekjes

Spaar ze allemaal!

ITALIAANS SOFTIJS

Diverse smaken 

 €3,00

Portie | Klein | Groot 


