Landgoed Overste Hof stamt uit 1749 en is oorspronkelijk
gebouwd op de resten van Romeinse nederzettingen.
Gebouwd als carré hoeve doet ons eeuwenoude pand thans
dienst als restaurant, hotel en vergaderaccommodatie,
maar bovenal als trouwlocatie voor exclusieve bruiloften.

Welkom bij

Landgoed Overste Hof!
Onze chef verwent jullie graag met een dagvers verrassingsmenu.
Wij hebben geen reguliere menukaart maar uitsluitend de keuze voor meerdere gangen of losse
gerechten. Onze inkoop is dagvers en voor onze chef ook iedere dag een verrassing. Hierdoor kan
het menu van tevoren niet kenbaar worden gemaakt. De keukenbrigade houdt graag rekening
met allergieën of producten die je niet lust. Ook voor vegetariërs hebben wij een brede keuze.
Smakelijk alvast!
Our chef is happy to spoil you with a fresh surprise menu.
We do not have a regular menu, but only the choice for several courses or separate dishes.
Our ingredients are fresh every day and even a surprise for our chef daily. As a result, the menu
cannot be made known in advance. The kitchen brigade likes to take into account allergies or
products that you do not like. We also have a wide choice for vegetarians. Enjoy!

DINER 12:00 - 22:00
3 gangen | 3 courses
4 gangen | 4 courses
5 gangen | 5 courses
6 gangen | 6 courses

35,44,52,59,-

Voorgerecht | Starter
Hoofdgerecht | Main
Nagerecht | Dessert

14,50
24,50
9,50

Chef's specials
Schnitzel
Hamburger
Ossenhaas | Tenderloin
Catch of the day

17,16,22,23,-

Chef's specials worden geserveerd met frieten | Chef's specials are served with chips

Witte wijnen
Simonsig | Chenin Blanc | Zuid-Afrika

4,90 | 24

Lavila | Chardonnay | Frankrijk

4,85 | 24

Ca'Tullio | Pinot Grigio | Italië

5,80 | 27

Le Grand Ballon | Sauvignon Blanc | Frankrijk

6,40 | 32

Rode wijnen
Torre Alta | Primitivo | Italië

4,60 | 22

Scaia Rossa | Corvina | Veneto, Italië

6,40 | 32

Montgravet Rouge | Syrah | Frankrijk

4,95 | 24

Club Privado | Tempranillo | Spanje

5,80 | 27

Rosé
Maison Virginie ma Cuvée

4,65

L'aureole Cinsault

5,45

Bubbels
La Tordera Spumante Prosecco

5,65

Mistinguett Cava brut reserva

6,95

Laurent Perrier la Cuvée Brut

54,90 per fles

Alcoholvrij
Fluère & Tonic

4,75

Crodino Spritz

4,75

Lunch

12:00 - 17:00 uur

Sandwich met kip & spek | boerenbrood | eiercrème | tomaat | truffelmayo - 9,50
Chicken & bacon | rustic bread | egg cream | tomato | truffle mayonnaise
Sandwich met forel rillette & gerookte zalm | boerenbrood | tomaat | dille dressing - 11,50
Rillette of trout & smoked salmon | rustic bread | tomato | dill dressing
Pasta met pesto-roomsaus | tomaatjes | olijven | rucola - 12,50
Pasta with pesto cream sauce | tomatoes | olives | arugula
Salade met geitenkaas | walnoten | honing | avocado - 13,50
Salad with goat cheese | walnut | honey | avocado
Dagsoep | vegetarisch met gegrild brood - 6,50
Soup of the day | vegetarian | grilled bread
Chocoladegebak | iedere dag wisselend, vraag een van onze medewerkers Chocolate pastry | changing every day, please ask our staff
Verse vlaai | iedere dag wisselend, vraag een van onze medewerkers - 3,75
Fresh Limburg flan | changing every day, please ask our staff
Luxe vlaai | een dagelijks wisselende fruitvlaai of slagroomvlaai - 4,75
Luxurious flans | changing every day, please ask our staff

