
Menukaart
Café-restaurant Patershof

Warme dranken
Koffi  e 2.20

Cappuccino 2.40
Espresso 2.10

Dubbele espresso 3.75
La� e macchiato 2.50
Koffi  e verkeerd 2.40 
Koffi  e Patershof 3.50

Irish coff ee 5.00
Warme chocomel 2.40

Slagroom + 0.10

Bieren
Bieren van de tap

Hertog Jan klein 2.20
Hertog Jan groot 4.80

Jupiler klein 2.20
Jupiler middel 3.20
Jupiler groot 4.20 

Franziskaner weissbier 4.50
Oud bruin 2.20

Sjoes 2.20
Half om 2.20

Leff e blond 4.00
Liefmans 3.00
Bieren op fl es

Hoegaarden radler 3.00
Hoegaarden wit 3.40 
Hoegaarden rose 3.40

Leff e bruin 4.00
Hertog Jan seizoenenbieren 4.00

Corona 5.00

Frisdranken
Chaudfontaine rood 2.10

Chaudfontaine blauw 2.10
Coca Cola klein 2.20
Coca Cola groot 3.20

Sprite 2.20
Fanta orange 2.20 

Fanta casis 2.20
Bi� er lemon 2.20

Tonic 2.20
Fuze Tea Sparkling 2.40

Fuze Tea Green 2.40
Appelsap 2.40

Jus d’orange 2.40
Chocomel 2.20

Fris�  2.20
Ranja 0.85

Ranja kan 3.95
Melk 2.00

Wijnen
Wi� e wijn droog/zoet 3.50

Rosé 3.50
Rode wijn 3.50
Prosecco 4.00

Alcohol vrij
Jupiler 0,0% 2.20

Leff e blond 0,0% 4.00
Franziskaner weissbier 0,0% 4.50

Borrelkaart

Wist je dat?

Partijen en feesten
Bi� erballen 9 stuks 4.95
Gemengde snacks 12 stuks 5.95
Gemengde snacks 50 stuks 19.95
Nacho’s 5.00
Zakje chips naturel/paprika 1.00

- Het gebouw Patershof al meer dan 
100 jaar oud is? Het werd gebouwd 
in 1905 en 1906.

- De paters vroeger in Patershof 
recreërden? En dat Beringerzand 
daarom het oudste recrea� eoord 
van Nederland is?

- Er vanaf 21 augustus bijna iedere 
woensdag een � entjes avond is? Je 
kunt dan dineren voor slechts 
 € 10,00  per persoon.

In Patershof is het mogelijk om een 
feest of par� j te organiseren. Een 
verjaardag, bruilo� sfeest, recep� e, 
jubileum, bedrijfsfeest of familiefeest. 
Wij kunnen dit allemaal samen met u 
regelen. 

Wij maken graag vrijblijvend een     
voorstel op maat. 

Meer informa� e over Patershof vindt u 
op onze website www.patershof.nl

Like onze Facebook pagina en blijf op 
de hoogte van al onze evenementen.

www.facebook.com/patershof

077-3074544

www.patershof.nl

reserveringen@patershof.nl



Kids
Kindersoep 2.50

Pannenkoeken surprise 5.50
Naturel pannenkoek | mini 
marshmallows | smar� es 

aardbeienveter

Frietjes met frikandel 5.00
Frietjes met kipnuggets 5.00

Bovenstaande wordt geserveerd met 
appelmoes en salade

Pasta tomatensaus 5.00
Tomatensaus | gehaktballetjes

Kinderijsje 2.50
2 bolletjes roomijs | slagroom  

verrassing

Pannenkoeken
Naturel 6.00

Appel 7.50

Spek 7.50

Kaas 7.50

ijscoupes
Coupe Patershof 6.00

Kaneel en vanille ijs 
chocoladesaus | slagroom

Aardbeiencoupe 6.50
Vanille ijs | verse aardbeien | 

aardbeiensaus | slagroom

Vruchtencoupe 6.50
Vanille- en 2 soorten vruchten ijs 
aardbeiensaus | gemengd fruit        

slagroom

Notencoupe 6.50
Vanille, stracciatella en chocolade 

ijs |noten | honing | slagroom

Dame blanche 6.50
Vanille en stracciatella ijs  

geroosterde amandelen | warme 
chocoladesaus | slagroom

Coupe caramel 6.50
Vanille, caramel en 

chocolade ijs | caramelsaus
slagroom

Clubsandwiches
Clubsandwich kip 8.00

Gerookte kip | bacon | sla | tomaat  
komkommer | coctailsaus

Clubsandwich brie (V) 9.00
Brie | courge� e | sla | tomaat |
komkommer | gebakken appel

Clubsandwich Patershof 10.00
Gerookte zalm | gamba’s | 

komkommer | sla | tomaat | ui | 
cocktailsaus

voorgerechten
Carpaccio 8.00

Rundercarpaccio | rucola | Pecorino 
pijnboompi� en | truff elmayonaise

Gevulde champignons 6.00
Romige vulling van champignons | 

gegra� neerd met kaas | salade

Gamba’s in kerrie-knofl ook 10.00
Gamba’s | kerrie-knofl ooksaus | sla

Warme gerechten
Burger Patershof 10.00

Runderburger | bacon | cheddar | sla 
gebakken ui |Patersaus | friet

Vegetarische pasta  12.50
Spinazie | champignons | 

Pecorinokaas | zonnebloempi� en

Schnitzel 14.50
Schnitzel | champignonroomsaus 
of gebakken champignons | friet    

salade

Kogelbiefstuk 13.00
Kogelbiefstuk | pepersaus | friet  

salade

Saté 14.50
Saté | satésaus | gefrituurde uit-

jes|atjar | kroepoek | friet | salade

Zalmfi let 14.00
Zalmfi let | citroen-dillesaus 

friet | salade

Spareribs 17.50
Spareribs | huisgemarineerd  
knofl ooksaus | friet | salade

Ribeye 18.50
Ribeye | sjalo� ensaus | friet | salade

Soepen
Tomatensoep 5.00

Soep van de dag 5.50

(Maaltijd) salades
Salade Patershof 11.00

Brie | appel | gebakken spekjes 
groenten | sla | tomaat | komkom-

mers | croutons | dressing

Ceasar salade 11.00
Krokant gebakken kip | sla

ansjovismayonaise | tomaat         
komkommer| croutons | dressing

Broodjes

Carpaccio 9.00
Rundercarpaccio | pijnboompi� en 

Pecorinokaas

Gezond 6.00
Ham | kaas | tomaat | komkommer  

sla | remouladesaus

Kip 6.00
Gerookte kip | tomaat | komkommer 

sla | coctailsaus

Tonijnsalade 7.00
Huisgemaakte tonijnsalade | tomaat 

komkommer | sla

Zalm 8.00
Gerookte zalm | kruidenkaas 
komkommer | tomaat | sla

Lunch klassiekers

Tos�  6.00
Foccacia | pesto | ham | kaas

Tos�  deluxe 8.00
Foccacia | kruidenkaas | serranoham 
mozzarella | zongedroogde tomaat-

jes | rode uitjes

Uitsmijter  8.00
Drie eieren | spek | ham | kaas

2 rundvleeskroke� en 8.00
Rundvleeskroke� en | brood/friet  

mosterd

12-uurtje 12.00
Kleine soep naar keuze | spiegelei 
kroket | brood met ham en kaas  

salade garnituur

Heb je een allergie?
Meld het ons!

tot 17.00 uur

tot 17.00 uur

tot 17.00 uur


