
menukaart

  High Tea
22,95 p.p.

Lekker kletsen en theedrinken met veel lekkers.

Onbeperkt theedrinken met 
bijzondere theesoorten.

 Soepje vooraf
 7 x zoete hapjes

 3 x hartige hapjes
 2 x mini sandwiches

 Geserveerd op een robuuste plank

High Tea: Graag 2 dagen van te voren reserveren.
Minimaal 2 personen. Duur maximaal 3 uur.

 High Wine
27,95 p.p.

Lekker proosten en eten.

Een wijnproeverij van
4 verschillende wijnen

met bijpassende
heerlijke hapjes

High Wine: Graag 2 dagen van te voren reserveren.
Minimaal 2 personen. Duur maximaal 3 uur.

de locatie waar u een lekker kopje koffi e kunt drinken, lunchen, dineren, 
vergaderen, op uw gemak een wijntje kunt drinken met een hapje, 

een feestje kunt geven en zelfs kunt trouwen.

Openingstijden 
Zondag 17.00 – 22.00 (zomertijd vanaf 12.00 uur open)

Maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 – 22.00 uur

lunch 11.00 – 16.30  |  diner 17.00 – 21.00  |  borrelhap de gehele dag
* De keuken sluit één uur voor sluitingstijd om 21.00 uur!

* Voor reserveren en informatie: 06-51128036 of via reserveren@thofplein.nl
Wij zijn ook buiten openingstijden bereikbaar.

Molenweg 55 • 3181 AT Rozenburg • tel 06 51128036
www.thofplein.nl

Heeft u een allergie, meld het ons. Per tafel ontvangt u één rekening. Apart afrekenen is niet mogelijk. 
Wij accepteren geen creditcards. Alleen hulphonden mogen bij ons naar binnen.

If you have any allergies, please let us know. You will receive one bill per table. 
Paying separately is not possible. We do not accept credit cards. Only service dogs are welcome.

 



Onze pistOlets wit of bruin

pistolet jong belegen kaas 3.45
pistolet ham 3.45
pistolet brie met honing en walnoten 4.75
pistolet roomkaas 4.60
frisse sla, tomaat en komkommer
pistolet filet Americain 5.60
ei, augurk en brander mayonaise
pistolet tonijnsalade 5.60
pistolet serranoham en roomkaas 6.90
pistolet van de dag 5.35

luxe brOOdjes wit of bruin

pistolet gezond  6.10
ham, kaas, ei, sla en rauwkost
notenbrood uit de oven met rozijnen, 6.10 
warme brie, walnoot en honing
dikke bruine boterham brie  6.10 
komkommer, frisse sla,
honing-mosterd dressing en walnoot
pistolet kruidenkaas  8.10
gerookte zalm en frisse sla
pistolet carpaccio  9.15
met pesto, pijnboompitjes, sla, 
parmezaanse kaas en balsamicodressing

Club sAndWiCh wit of bruin 

ei-bacon huisgemaakte eiersalade, 7.95
sla, bacon, tomaat en komkommer  
Kip-roomkaas kipfilet, sla,  8.25
roomkaas, tomaat en komkommer
zalm-roomkaas zalm, roomkaas,  8.50
kappertjes, tomaat en komkommer

MAAltijdsAlAdes

Wokgarnalen sla, pasta, garnalen, tomaat, 15.50
komkommer, rode ui en Japanse sesamolie
Kip sla, pasta, kipfilet, tomaat, komkommer, 14.50
zilveruitje en sinaasappeldressing
Feta sla, pasta, fetakaas, tomaat, 13.50
komkommer, eitje, pijnpoompitten 
en thousand islands dressing

VOOrgereChten

dagsoep 5.05
plankje stokbrood met smeersels 6.50
Carpaccio  11.15
met pesto, sla, parmezaanse kaas, 
pijnboompitjes en balsamicodressing  
gerookte zalm  12.20
met sla, kappertjes en stokbrood          

hOOFdgereChten

Kiploempia ‘t hofplein 14.55
plakje ham, gebakken ei, stokje saté, 
patat en salade
Kipsaté 15.25
3 grote stokken kipsaté met pindasaus    
Kipfilet 3 stuks 15.25
Varkenschnitzel naturel 15.25
schnitzel ‘t hofplein ham, tomaat, kaas 17.30
halve kip 18.85
Kogelbiefstuk 18.85
spareribs 19.90
10 grote garnalen in de knoflookolie 16.05
3 pangarollen gevuld met zalm 16.25
zalmmoot 18.30

pAstA

pasta met spinazie 14.50
champignons en roomsaus
pasta bolognese  14.50
met gehakt, champignons, paprika en ui

Al onze hoofdgerechten worden standaard
geserveerd met friet en salade. 

seniOren hOOFdgereChten 

Kipsaté 12.20 
2 grote stokken kipsaté met pindasaus
Kipfilet 2 stuks 12.20
Varkenschnitzel naturel 160 gram 12.20
schnitzel ‘t hofplein ham, tomaat, kaas 15.25
spareribs (halve rib) 15.80
2 pangarollen gevuld met zalm  14.25

VOOr de VegetAriërs

Vega-hamburger 2 stuks 12.20
Vega-schnitzel 2 stuks 16.25
Vega-schnitzel ‘t hofplein 2 stuks 17.30 
tomaat en kaas         
Vega-cordon bleu 2 stuks    16.25
Vega-groenteburger 2 stuks 12.20
Vega-kaasburger 2 stuks 12.20

sAuzen en extrA

peper-, champignon-, hollandaise- 
of stroganoffsaus   2.55
Curry, tomaat, knoflook-, chilisaus 
of mosterd 0.55
brandermayonaise   0.80
pindasaus   1.55

schaaltje gebakken aardappelen
of rösti rondjes   2.55

KinderMenu’s

patat met kroket    5.90                                                             
patat met frikandel    5.90
patat met kipnuggets  5.90
patat met kaassoufflé 5.90
patat met 1 kipfilet    6.90
patat met 1 stok saté   7.90
patat met ¼ streng sparerib  8.95

Alle kindermenu’s worden geserveerd met 
appelmoes, mayonaise en een verrassingsijsje toe.

VOOr bij de KOFFie

Appelpunt 3.35
slagroom  0.65
gebak van de dag 2.75

tOsti’s wit of bruin

Kaas  2.80
ham  2.80
Kaas en tomaat 3.35
ham en kaas 3.35
ham, kaas en tomaat 3.85
brie en bacon met dikbrood 5.05 
zalm en brie met dikbrood 6.50

sOep

dagsoep  5.05

uitsMijter OF OMelet

uitsmijter of omelet 3 eieren  7.10
op dik gesneden wit of bruin brood
boerenomelet 
met champignons, ui en paprika  8.75
belgische uitsmijter met filet Americain 9.15

Extra: Ham, kaas, spek of tomaat 
per supplement 0.55

WArMe lunCh

2 Kwekkeboom kalfskroketten 7.65
met wit of bruin brood
2 Kwekkeboom kalfskroketten met patat 9.70
2 grote stokken kipsaté 10.45
met wit of bruin brood
2 grote stokken kipsaté met patat 12.75
bakje met 10 grote garnalen 13.75
in de knoflookolie met stokbrood
bakje met 10 grote garnalen 16.05
in de knoflookolie met patat
Kiploempia ‘t hofplein plakje ham, 14.55
gebakken ei, stokje saté, salade en patat
Kogelbiefstuk met wit of bruin brood 15.80

iets te Vieren?
Op onze bovenverdieping of op aanvraag be-
neden, bent u welkom voor een bedrijfsborrel, 
receptie, verjaardag, huwelijksfeest, trouwerij 
of een samenkomst na het overlijden van een 
dierbare. Vraag naar onze mogelijkheden.

Lunch Dinervan 11.00 tot 16.30 uur van 17.00 tot 21.00 uur


