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De gerrithoeve

vakantiehuis

Wist u al dat wij ook een
boerderijwoning als vakantiehuis ter
beschikking hebben?

het boerderijterras

Daar waar vroeger de koeien stonden is
nu een heel gezellig boerderij terras. De
elementen zoals de grup, voedertroggen, stalhouten en zelfs de halve deuren
waardoor de werkpaarden naar buiten
konden kijken zijn nog zichtbaar. Het is
een sfeervol restaurant met daarbij een
groot terras welke gedeeltelijk overkapt
is. U kunt bij ons terecht voor een hapje
en een drankje en tevens genieten van het
prachtige boeren erf.
Openingstijden:
Zomertijd (1 april tot 1 november)
= Elke dag van 10.00 uur tot 21.00 uur
Wintertijd (1 november tot 1 april)
= Maandag tot en met donderdag gesloten
(open op afspraak).
Vrijdag, zaterdag en zondag geopend
vanaf 10.00

plattelandscamping

De plattelandscamping van De Gerrithoeve is een erg ruim opgezette camping, leuk voor jong en oud. Elke plaats
is minimaal 120 m2 groot en tevens
De boerderijwoning is onlangs
voorzien van water, elektra en riool. De
gerenoveerd en beschikt over de
camping beschikt over vele unieke plaatmogelijkheden tot het overnachten met sen. Men kan kiezen om aan het water
10 tot 12 personen. De boerderijwoning te kamperen, of voor vrij uitzicht over
is van alle gemakken voorzien. En ook
het Brabantse platteland. En tevens zijn
bestaat er de mogelijkheid om gebruik te er mooie plaatsen voor jonge gezinnen
maken van de andere recreatie
(kleine speelattributen (zandbak en klein
mogelijkheden binnen de Gerrithoeve.
speelhuisje)). Oftewel voor ieder wat
Bovendien kunnen de kinderen gratis
wils! Voor meer informatie en om te respelen in de kinderspeelboerderij!
serveren, ga naar onze website of neem
Meer informatie en boekingen kunt u
contact met ons op!
vinden op onze website, of stel uw
vraag gerust via de telefoon of mail!

iets te vieren?

Heeft u binnenkort een feestje of iets
anders te vieren en bent u nog op zoek
naar een geschikte locatie? Bij ons bent u
Heeft u al eens een bezoekje gebracht
aan het juiste adres!
aan onze kinderspeelboerderij?
Wij hebben diverse mogelijkheden, onze
Kinderen kunnen hier voor maar €1,heerlijk spelen in onze binnen- en buiten binnenplaats leent zich perfect voor
speeltuin. Tevens kunt u hier ook terecht feestjes met een heerlijke BBQ, koffietafel
of buffet. Vraag er gerust naar!
voor een hapje en een drankje.

kinderspeelboerderij

warme dranken
Koffie..........................................€2,00
Cappuccino...............................€2,20
Espresso....................................€2,10
Dubbele Espresso...................€3,20
Koffie verkeerd........................€2,20
Latte Macchiato......................€2,20
Koffie Decafé............................€2,20
Verse muntthee.......................€2,80
Warme chocolademelk..........€2,30
- met slagroom......................+ €0,25
Irish Coffee................................€
- met echte Irish Whiskey,
geserveerd met slagroom

Spanish Coffee..........................€
- met Spaanse Tia Maria,
geserveerd met slagroom

Italian Coffee............................€
- met Italiaanse Amareto,
geserveerd met slagroom

dranken
DIVERSE THEE

frisdranken

Cola..........................................€2,00
Cola light................................€2,00
- mix van Ceylon en Assam naar Engelse Fanta........................................€2,00
traditie, krachtig en volaromatisch
Sprite........................................€2,00
Bosvruchten............................€2,00
Cassis........................................€2,00
- zwarte thee met vlierbes, bramen,
Chaudfontaine rood...............€2,10
frambozen en frambozenblad
Chaudfontaine blauw.............€2,10
Earl Grey.................................€2,00
Chocomel/fristi......................€2,10
- melange van zwarte thee, op
smaak gebracht met bergamotolie
Tonic.........................................€2,20
Bitter lemon............................€2,20
Groene thee:
Sencha Lemon.........................€2,00
Lipton Ice Tea........................€2,20
- een combinatie van een zachte groene
Lipton Ice Tea Green...........€2,45
thee en fris prikkelende citroen, een
heerlijke frisse dorstlesser dus!
Rivella.......................................€2,25
Appelsap/Sinaasappelsap....,€2,10
Speciale thee:
Bekertje ranja..........................€1,00
Verboden vrucht.....................€2,00
- deze thee is een ware fruitexplosie
Kan ranja..................................€4,00
met stukjes kiwi, kersen en kokos
Rooibos Cranberry.................€2,00
Zwarte thee:
English Breakfast...................€2,00

- zachte en milde rooibos thee, waar de
cranberry zorgt voor fruitige tonen

dranken
bieren

Van ‘t vat:
Hertog Jan (20 cl)....................€2,25
Hertog Jan (25 cl)....................€2,40
La Trappe Dubbel...................€3,30
- met grenadine........................+ €0,15
Wisseltap.............................................
Op de fles:
Bavaria 0.0%............................€2,45
Radler 0.0%..............................€2,60
Radler 2.0%..............................€2,60
Bavaria Oud Bruin..................€2,45
Rosebier.....................................€2,80
Hertog Jan Karakter..............€3,25

trappisten
La Trappe Wit........................€3,35
La Trappe Tripel....................€3,60
La Trappe Blond.....................€3,60
La Trappe Quadruppel..........€4,10
La Trappe Isid’or....................€4,10
Onze trappistenbieren komen van
bierbrouwerij De Koningshoeve in
Berkel-Enschot. Daar worden de unieke
bieren nog van oudsher door de monniken gebrouwen... en dat proef je!
Onze wijnen komen van Grape District
in Oisterwijk, waar de beste kwaliteit en
smaak altijd hoog in het vaandel staan,
proef en geniet...

‘Onze wijnen zijn tevens
ook per fles te bestellen.’

wijnen

Wit:
Great Bustard........................€3,50
Hongarije | Matraaljai | Druif:
Pinot Blanc | Proef: fris, meloen, peer

Rose:
Lista Negra............................€3,50
Portugal | Setubal | Druif: Castelao
Proef: framboos, witte bloemen

Rood:
Castel Fuerte Navarra.........€3,50
Spanje | La Mancha | Druif: Shira
Proef: sappig en licht kruidig, soepel

Zoet:
Kufertrunk, Moezel.............€3,50
Duitsland | Moesel
Proef: perzik, tropisch fruit

lekkernijen
zoet
Verse appeltaart..........................€2,25

hartig

Bourgondische bitterballen.....€5,35

ook lekker...

Worstenbroodje
- met of zonder slagroom naar keuze
- 8 stuks, geserveerd met mosterd en mayo van tante zus.............................€2,25
Huisgemaakte monchou............€4,25 Gemengde bittergarnituur.......€4,75 Brood met kruidenboter.........€3,95
- 12 stuks, geserveerd met mayo
Warme wafel................................€
Gefrituurde garnalen.................€5,95
- met kersen en slagroom...........€
Voor bij de borrel
- 8 stuks, geserveerd met chilisaus
- met aardbeien en slagroom......€
Kaas-worst plankje....................€5,75

Lekkers voor bij de
koffie en thee

- geserveerd met mosterd en chilisaus

Hollandse borrelplank...............€7,95
- mix van koude en warme lekkernijen

iets te vieren?

mmm ijsjes!

Afkoeling nodig?
Zie ook onze dinerkaart voor onze
heerlijk verfrissende ijsjes!

Binnenkort een feestje of iets anders te vieren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Wij hebben verschillende mogelijkheden, met nog meer lekkere drankjes en hapjes.
Voor meer info neem contact met ons op via de mail: info@gerrithoeve.nl

lunch
tosti’s

Tosti ham-kaas........................€3,25
Boeren tosti..............................€4,50
- met ham, kaas, gebakken speskjes
en gebakken champignons

Tosti Gerrithoeve...................€3,95
- met ham, kaas, ananas en tomaat

Vraag ook naar de

‘lunch van de dag’

uitsmijters

Uitsmijter ham en kaas.........€7,25
Uitsmijter ham of kaas.........€6,75
Uitsmijter Gerrithoeve.........€7,50
- 3 eieren met gebakken spekjes en
champignons

12 uurtje....................................€9,00
- tomatensoepje, met uitsmijter ham,
kaas, paprika en ui (2 eieren)

tot 17.00 uur

soep en brood

Tomatensoep............................€3,25
Soep Seizoen.............................€3,95
- wisselende seizoens soep, vraag het
onze ollega’s

Brood met kruidenboter........€3,95

warme gerechten
Sate met brood........................€5,95
- kipsate met satesaus en gedroogde
uitjes

Gehaktbal met brood.............€

- (uit de jus!) 3 maal verkozen tot
lekkerste gehakbal van Oisterwijk

Kroketten met brood.............€5,95
- twee kroketten met mosterd

Broodje hamburger................€6,25
- met een gebakken eitje, ui en
een huisgemaakt sausje

Worstenbroodje
van tante zus............................€2,25

boerenboterhammen
Gerookte zalm.......................€6,95
- gerookte zalm met roomkaas en
rode ui

Gezond....................................€6,75
- ham, kaas, gekookt eitje,
komkommer, tomaat en sla

Geitenkaas..............................€6,95
- geitenkaas van streekboerderij
‘De Walhoeve’

Oude kaas...............................€6,75

- oude kaas met groene pesto en salade

Lunchtrio................................€9,50
- een klein kopje tomatensoep +
twee boerenboterhammen met
beleg naar keuze

Al onze lunches worden
geserveerd met salade

voor de kleintjes..

Boterham zoetigheid..........€3,50
- keuze uit hageslag of jam

tot 20.30 uur

soep en brood

hoofdgerechten

KLOMPGERECHT:
3 gangen diner uit de
klomp voor maar €16,00

Tomatensoep............................€3,25
Soep Seizoen.............................€3,95

Gehaktbal..................................€8,50

- wisselende seizoens soep, vraag het
gerust aan onze ollega’s

Kipsate.......................................€8,50

Brood met kruidenboter........€3,95

Snitzel........................................€8,50

IJSjes

Kindermenu’s
Knakworst.................................€5,50

Provencaals lapje.....................€8,50

boerenvanille roomijs met...

Hamlap.......................................€8,50

Chocoladesaus..........................€2,75
Caramelsaus..............................€2,75
Aardbei-bessen saus................€2,75

Hamburger................................€5,50
Braadworst...............................€5.50
Of keuze uit onze andere hoofdgerechten...

- worden geserveerd met appelmoes

- uit de jus, geserveerd met chilisaus
- geserveerd met satesaus

- geserveerd met champignonroomsaus

- geserveerd met champignonroomsaus
- geserveerd met champignonroomsaus

Kotelet........................................€8,50
- geserveerd met champignonroomsaus

Braadworst...............................€8,50
- geserveerd met chilisaus

Al onze hoofdgerechten
worden geserveerd met
aardappelpartjes en salade

Speklap.......................................€8,50
- geserveerd met chilisaus

Hamburger................................€8,50
- met gebakken uitjes, mayo en curry

Ook hebben wij verschillende opties voor vegetariers, vraag er gerust naar bij onze collega’s!

- deze is heerlijk zelfgemaakt ... !

warme wafel met...

Verse aardbeien........................€
- met een bolletje ijs...............+ €0,
Warme kersen..........................
- met een bolletje ijs...............+ €0,
Ijs en slagroom.........................€
Divers gebak....................................
- zie onze lekkernijenkaart!

