
Menukaart

Lunch tot 16:30
diner vanaf 17:00



Gezond
Met ham en/of kaas, tomaat, komkommer en ei

6,75

Brie
Roombrie met walnoten en bloemenhoning

7

Uitsmijter ham en/of kaas
3 spiegeleieren

7,50

Omelet a la Erik
Omelet met champignons, uien, tomaat en overbakken 
met kaas

9,50

Broodjes

Slagersbal
Bal gehakt van de slager met Brander mayonaise

7

Gerookte zalm
Gerookte Noorse zalm met kruidenroomkaas en ei

8,50

De broodjes worden geserveerd met garnituur
Keuze uit een rustieke witte- of bruine baguette

Beenham
Ambachtelijke beenham met mosterd-dillesaus

8

2 Rundvleeskroketten
Keuze uit wit of bruin brood, met garnituur en mosterd

7,50

2 Kalfskroketten
Keuze uit wit of bruin brood, met garnituur en mosterd

8,50

uitsmijters

Uitsmijter de Hoeve
3 spiegeleieren met ham, gebakken uien en champignons 

8,50

Uitsmijter bacon
3 spiegeleieren met bacon

9,50

Uitsmijter zalm
3 spiegeleieren met gerookte zalm

11

Boerenomelet
Omelet met champignons, uien, paprika en spekblokjes

9,50

De uitsmijters worden geserveerd met garnituur
Keuze uit wit of bruin brood

Te bestellen van 11:30 tot 16:30 uur

- Koud -

- Warm -



maaltijdsalades
Feta
Met o.a. zongedroogde tomaat, ui, olijven, ei, fetakaas en
bijpassende dressing

9,50

Vegaburger menu
Met tomaat, augurk, gebakken uien, cheddar,
saus naar keuze en patat

10

 Vanwege onze cafetaria is er voldoende keuze.
Vraag hiernaar bij de bediening

Soepen
Tomatensoep
Met gehaktballetjes, geserveerd met brood

4,50

Soep van de dag
Vraag het de bediening

4,50

Onderstaande gerechten zijn zowel voor
lunch als diner te bestellen

Warme kip
Met o.a. zongedroogde tomaat, ui, ei, kipreepjes en
lichtpittige mayonaise dressing

10,50

Gerookte zalm
Met o.a. zongedroogde tomaat, ui, olijven, ei, gerookte zalm
en bijpassende dressing

10,50

hamburgers
Hamburger speciaal menu
Met gebakken uien, curry en patat

8,50

Voor de grote honger!

Hamburger de Hoeve menu
Met gebakken uien en champignons, curry en patat

9

Hamburger XXL menu
Met tomaat, augurk, gebakken uien, cheddar, bacon, 
curry en patat

13,50

extra's
Bakje patat 3

Bakje gebakken aardappels 3,50

Gebakken champignons en/of uien 2,75

Zigeuner- peper- of champignonroomsaus 2,50

Voor de kleintjes

(200 gram)

Kan ook vegetarisch  



Tip van de chef!

Vegetarische gyros
Met champignons, uien en kerriemayonaise

14

Weekendmenu
Wekelijks wisselend menu voor een scherpe prijs! 

Vraag hiernaar bij de bediening

Boerenschnitzel
Schnitzel met gebakken champignons, uien, paprika en spekjes

16

Schnitzel
Wienerschnitzel, met zigeuner- of champignonroomsaus + 2

13,50

Plate Service 

Te bestellen vanaf 17:00 uur

Kipsate
Malse kippendij met pindasaus en gebakken uitjes

13,50

Biefstuk
Van de slager, +/- 225 gram met huisgemaakte kruidenboter

16,50

Biefpuntjes
Van de slager, +/- 225 gram met huisgemaakte pepersaus

16,75

Varkenshaas
Met huisgemaakte champignonroomsaus

15

Kiphaasjes
Met huisgemaakte kerriemayonaise

13,50

Fish & Chips
Twee lekkerbekjes met patat en ravigottesaus

14

Voorgerechten
Tomatensoep
Met gehaktballetjes, geserveerd met brood

4,50

Soep van de dag
Vraag het de bediening

4,50

Mandje brood
Met huisgemaakte knoflooksaus en kruidenboter

4,50

Plate service wordt geserveerd met patat of gebakken aardappels en garnituur

Heeft u een allergie? Meld dit aan één van onze medewerkers, dan zal de chef
aan uw wensen tegemoet komen.



Koffie 2,30

Koffie

Cappuccino 2,90

Espresso/dubbele espresso 2,30 - 3,50

Koffie verkeerd 2,90

Latte macchiato 3,50

Verse Thee 
Met bloemenhoning. Vraag het de bediening

3

Warme chocolademelk
Met slagroom

3,75

Irish/French coffee 7

Desserts

Wat lekkers erbij?
Ambachtelijk appelgebak
Van de plaatselijke bakker met slagroom

3,75

New York Cheesecake
Romige cheesecake met slagroom

3,50

Twentse rozijnenwegge
Met roomboter

2,50

Vruchtensorbet
3 bollen vanille/aardbei ijs, vers fruit en slagroom

6

Dame blanche
3 bollen vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

6

Coupe Dwars
3 bollen vanille-ijs, advocaat, boerenjongens en slagroom

6,50

Moelleux au chocolat
Warm chocoladetaartje met een bol vanille-ijs en slagroom

6,50

thee 2,30

Lekkernij van het seizoen
Vraag het de bediening



EetcafeDwars Eetcafe.Dwars

Op de hoogte blijven?
Volg onze socials

www.cafedwars.nl

Laat weten wat je van ons vindt!


