Kaart
Hof van Sijthoff
DRANKJES
Koffie
Met onze biologische smoothie kun je
weer even tegenaan. Zo wordt hij
met
vers biologisch roomijs, karnemelk yoghurt
en fruit & kruiden (van eigen

Cappucchino
Espresso
Dubbele espresso
Latte Macchiato

Smoothie

Verse thee van het land

Vers sap van de dag

Diverse biologische thee,
van Simon
Biologische sap uit de fles

MET
Huiswijn Rood (Organic Negre)

Biologische frisdrank, flesje

Huiswijn Wit (Organic Blanco)

Home made ice-tea

Huiswijn Rosé (Sempranillo Rosé)

Spa rood
Melk of karnemelk

Gulpener Ur-Witbier, flesje

Chocolademelk

Gulpener Ur-Hop
Gulpener Ur-Pilsner

VOOR
Limonade
Kan limonade (ongeveer 6 glazen)

HUISGEMAAKTE LEKKERNIJEN
Brownie
Taart
Taart met slagroom
Koffie of thee compleet

2,50
3,50
3,90
5,00

HIGH TEA
(op aanvraag)
Vol verse lekkernijen

17,50

DAGSOEP
Elke dag maken wij een versie dagsoep van
seizoensproducten, altijd vegetarisch.
Dagsoep
Dagsoepje

TAKE AWAY huisgemaakte producten.
Alle producten van de kaart kunnen
ook meegenomen worden.

5,75
3,50

HOF VAN SIJTHOFF
Hof van Sijthoff is een leer-werkbedrijf in de horeca voor mensen met een afstand tot
arbeidsmarkt. Een aantal avonden per week kan er ook gedineerd worden bij oa
de Leo Kannerschool. Leo Kannerschool is een VSO voor leerlingen met
autismespectrum. De leerlingen koken samen met een chef-kok de sterren van de
Hof van Sijthoff is gevestigd in het pand van Sijthoff Cultuur (S.C.O.L.L.). Er worden
grote regelmaat lezingen, concerten, workshops en exposities

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL
Vanwege de mensen met hun talenten en verbindingen is Hof van Sijthoff een
bedrijf. Zowel ondernemers, van speciaal tot universitair onderwijs, lokale boeren,
organisaties, stichtingen, kunst en cultuur en gemeentes zijn erbij betrokken. Door
elkaar te mee te denken, mee te werken en te geloven in waar we voor staan zorgen
voor een substantieel verschil in onze

GEMIVA-SVG GROEP
De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die ondersteuning nodig
Bijvoorbeeld door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Wij
hen een zo goed mogelijk bestaan te bereiken en te behouden. Meedoen in en
aan de samenleving vinden we daarbij belangrijk. Wij ondersteunen bij wonen,
onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Wij vinden dat we
alleen goed kunnen doen door samen te werken. Met de mensen die we
hun verwanten. Met mantelzorgers en vrijwilligers. Met financiers en andere

BIOLOGISCHE BOEREN
Biologisch wil niets anders zeggen dan met respect omgaan met mens, dier en
Want als wij goed omgaan met de natuur, zorgt zij ook goed voor ons. Onze
komen onder andere van eigen locaties van Gemiva-SVG (boerderij Valkendam, IBG
Hoeve Cronesteijn, kwekerij Groei & Ontwikkeling en woon- werklocatie Oud
We kunnen met een gerust hart zeggen, eet en drink

WARM

SANDWICH SIJTJE

FLAMKUCHEN GEITENKAAS
Flinterdunne krokant gebakken
hartige bodem met een crème
van knolselderij, geitenkaas en
hazelnoten.

6,75

FLAMKUCHEN KIP
Flinterdunne krokant gebakken
hartige bodem met kip, rode ui,
paprika en zoete chilimayonaise.

6,85

FLAMKUCHEN TONIJN
Flinterdunne krokant gebakken
hartige bodem met tonijn,
mierikswortel crème, tomaatjes
en kappertjes.

6,95

GEMARINEERDE KIPPENDIJ
Gemarineerde kippendij met paprika, rode ui en
chillisaus
7,00
3,50

TOSTI SIJTHOFF
3,95
Speciale tosti met wisselend
beleg. Wij vertellen u hier graag meer over.
PANNENKOEK
met stroop en poedersuiker
Pannenkoek naturel
Pannenkoek spek
Pannenkoek spek-kaas

Vraag de bediening hier naar, elke
willen we je graag

7,50

TONIJN
Huisgemaakte tonijnsalade
met appel, tomaat en bosui.

7,50

HUMMES
Hummes, gedroogde tomaatjes,
sesam en seizoensgroente.

6,95

UITSMIJTER
Bij hoeve Cronesteijn lopen kippen los.
Dat zijn onze bofkippen! Van hun verse
eitjes bakken traditionele uitsmijters.

BROODJE KROKET
(1 stuk)
3,85
Biologische kroket van (2 stuks)
6,25
rundvlees met groene mosterd mayonaise.

TOSTI ham en/of kaas 3 laags

SERRANOHAM
Serranoham, olijven tapenade,
en tomaten mayonaise.

4,75
5,75
6,75

Uitsmijter twee eieren
Uitsmijter drie eieren

6,50
8,00

SALADE
SALADE
8,75
Met geitenkaas, appel, pecannoten,
komkommer, gedroogde tomaatjes,
spek en kruidendressing. De salade
wordt geserveerd met brood en boter.
Ook vegetarisch te bestellen.

ALLERGENEN Als u wilt weten welke
allergenen er in de gerechten zitten
kunt u altijd terecht bij onze chefkok.

