Lunchkaart
Lekker vur bij den borrel
Dinerkaart
Drankenkaart
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Ons team staat ook klaar voor uw :

Feesten en partijen
Koffietafels
Vergaderingen
Familiedagen of diners
Vraag een van onze medewerkers naar de mogelijkheden.

In Bar ’t Ruifke hebben we de mogelijkheid om groepen te ontvangen tot maximaal 60 gasten.

Komt u met een groep van meer dan 15 personen, dan stellen we graag een menu voor u samen.

Heeft u een allergie of weinig tijd? Vertel het een van onze medewerkers!

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze gerechten sporen bevatten van bepaalde allergenen
die allergische reacties kunnen veroorzaken.

OPENINGSTIJDEN
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 11:00 uur.
Zondag vanaf 10.00 uur.
Dinsdag gesloten.
Keuken geopend van 11:30u tot 20:30 uur.
Restaurant Vèssumse Hoeve sluit om 23.00 uur.
Granfcafe ’t Ruifke sluit vrijdag en zaterdag om 00.00 uur en zondags om 22.00 uur.

LUNCH wordt gesereveerd van 11.30 tot 17.00 uur
BROODJES
Keuze uit wit of bruin brood
Vèssums bordje

12.25

Ambachtelijke kroketten

7.80

Belgische kaaskroketten & Spaanse ham

9.50

Belgische kaaskroketten

8.25

Tosti van ciabatta

7.00

tomaten crème soep • oerbrood • gekookte ham • rauwe ham • gebakken eitje •
ambachtelijke kroket • huzarensalade (meerprijs zalm gerookt 2.50)
oerbrood • mosterdmayonaise
mosterdmayonaise
mosterdmayonaise
ham • kaas

Flatbread met warme geitenkaas
12.85
gegrilde groenten • rucola • walnoten		
Huis gemarineerde carpaccio

10.95

Flatbread Zalm

12.75

Pannetje beefreepjes

13.00

Pita gevulde kip

12.00

Hoeve burger

15.85

Kindertosti van casinobrood

4.95

groene kruidenolie • truffel • rucola • zongedroogde tomaatjes •
parmezaan • pijnboompitten
avocado • rode ui • brese aiolie limone • romaanse sla
biefstukreepjes • champignons • wokgroenten • ketjapsaus • broodje
kippendijen • bacon • romaanse sla - pikante cocktailsaus
100 % rund • bacon • cheddar • tomaat • augurk • uienrelish • bbq saus
geserveerd met verse frietjes
ham • kaas

Meldt u via de site aan voor onze nieuwsbrief
www.devessumsehoeve.nl

EIERGERECHTEN VAN RONDEELEIEREN
waar de kippen met veel zorg voor dierwelzijn en milieu gehouden worden
Oerbrood wit of bruin
Uitsmijter

7.50

Uitsmijter

7.75

Groenten omelet

7.50

Boeren omelet

8.00

3 eieren • ham en of kaas
3 eieren • spek en of kaas
pesto-mayonaise • Parmezaan
spek • champignons

HUISGEMAAKTE SOEPEN VAN DE CHEF
Heerlijke soepen gemaakt met ingrediënten uit de regio
Tomaten crème soep 						

6.00

Visbisque							

7.50

vers soepvlees • lente ui
rijk gevuld

Chefs keuze 							
deze wisselende soep wordt bereid op basis van het seizoen en het aanbod

FRISSE SALADE’S
Geserveerd met brood en kruidenboter
Uit het water

17.50

Huis gemarineerde carpaccio

15.50

Aziatische kipsalade

15.25

diversen gerookte vissoorten • scampi’s • frisse cocktaildressing
kruidenolie • truffel • rucola • parmezaanse kaas • zongedroogde tomaatjes
Kippendijen • wokgroenten • cashewnoten • ketjapsaus

GEBAKSVITRINE
Appelgebakje warm of koud					

4.25

Appelgebakje warm of koud met slagroom			

4.50

Apfelstrudel							

8.00

Gebak van de dag						

4.25

Gebak van de dag met slagroom					

4.50

Ambachtelijk appeltaartje van Van Heeswijk
Ambachtelijk appeltaartje van Van Heeswijk
Vanillesaus – kaneelijs – slagroom

LEKKER VUR BIJ DEN BORREL
8 Bitterballen

8.00

8 Gemengde snacks

8.00

8 Vega bitterballen

8.25

Hoeve plankje

6.50

10 Mozzarella sticks

8.25

Nacho’s ‘t Ruifke

8.75

Vis

8.50

bitterballen • mayonaise • mosterd
gemengde snacks • mayonaise • chilisaus
vega bitterballen • mayonaise • mosterd
brood • 3 smeersels
mozzarella sticks • mosterd mayonaise • chilisaus
kaas • chilisaus • crème fraîche • guacamole
5 garnalen butterfly • 5 calamaris • knoflooksaus • chilisaus

Kaasplateau

10.00

Verse frietjes

4.50

BORRELPLATEAU VOOR 2 PERSONEN			

20.75

kaasplateau • vijgencompote • notenbrood
versie frietjes • frietkruiden • mayonaise • knoflookmayonaise

Perfect voor twee levensgenieters die willen delen.
Een proeverij van verschillende bites warm & koud.

DINER
LEKKERE TREK TIJDENS HET MAKEN VAN UW KEUZE:
Hoeve plankje

6.50

Klein schaaltje nacho’s ’t Ruifke

6.25

8 gemengde snacks

8.00

10 vis

8.50

brood • 3 smeersels
kaas • chilisaus • crème fraîche • guacamole
mayonaise • chilisaus

garnalen butterfly • calamaris • chilsaus • knoflooksaus • citroen

VOORGERECHTEN
Om de smaak te pakken te krijgen
Belgische kaas krokketen

kaaskrokketjes • veldsla • mosterdmayonaise

Pasteitje

10.00

Ribs & Wings Basket

12.00

Buikspek

11.00

Duo vis

13.25

Scampi’s

13.00

Bietencarpaccio

10.75

Huis gemarineerde carpaccio

10.75

Vitello Tonnato

12.25

kippenragout • champignons • bosui
combi Ribs & chickenwings • zoetzure honingsaus • aardappelsalade
mango salsa • sojasaus• chilli mayonaise
tartaar zalm • palingmousse • kruiden • mierikswortelcrème
knoflookroom • gegrild naanbrood

3 MAAL CARPACCIO

9.98

geitenkaas • uiencompote • notenmix • tuinkruidenmayonaise
kruidenolie • truffelmayonaise • rucola • parmezaanse kaas • zongedroogde tomaatjes
gekruide tonijnmayonaise • kappertjes • rode ui

HUISGEMAAKTE SOEPEN
Heerlijke soepen rijk gevuld met verse ingrediënten
Tomaten crème soep

6.00

Visbisque

7.95

vers soepvlees • lente ui
rijk gevuld • venkel

Chefs keuze

deze wisselende soep wordt bereid op basis van het seizoen en het aanbod

VEGETARISCHE VOORGERECHTEN
Laat je inspireren
Bruchetta tomaten salsa

7.25

Salade caprese

9.25

Vèssums pasteitje

8.00

Flatbread met warme geitenkaas

12.85

Belgische kaaskroketten & Spaanse ham

9.50

Bietencarpaccio

10.75

tomatensalsa • olijf • veldsla

mozzarella • tomaat • basillicum • pijnboompitten
paddenstoelen ragout • doperwten
gegrilde groenten • rucola • walnoten
mosterdmayonaise

geitenkaas • uiencompote • notenmix • tuinkruidenmayonaise

SHARING PLANKJE TWEE PERSONEN		

28.00

Proeverij van voorgerechtjes

HOOFDGERECHTEN VLEES
Geserveerd met verse frietjes, aardappelgarnituur, frisse salade en mayonaise
Huis gemarineerde geroosterde ribben

23.00

Pannetje Biefstuk puntjes

22.50

House steak

25.75

Malse Varkenshaas medalions

21.50

Kalfsoester

23.75

Water & Land

25.75

Hoeve schnitzel 300 gram gefrituurd

17.50

Hoeve burger 100% rund

15.85

Kipspies

18.00

knoflooksaus • chilisaus • salade

rode wijnsaus • champignons • boontjes • oestersaus		
sukade steak 200 gram • knoflookboter		
omwikkeld met spek • rozemarijn

mozzarella • tomatentapenade • thijm
gelakt buikspek • gegrilde sucade • scampi spiesje

bacon • cheddar • tomaat • augurk • uienrelish • BBQ saus
oosters gemarineerde kippendijen • pikante pindasaus

Saus naar keuze:							
champignonroomsaus • pepersaus • hoeve jus

HOOFDGERECHTEN VIS
Geserveerd met verse frietjes, aardappelgarnituur, frisse salade en mayonaise
Visserspotje							

22.00

Zacht gegaarde zalmfilet						

21.50

Gebakken scampi’s						

23.50

aardappelgratin • vissaus

kruiden • citroen • witte wijnsaus
kruidenboter • knoflook

Bijgerechten:							
dag verse wisselende wok groenten 					
gebakken champignons • kruiden boter 					

3.85
4.50

FRISSE SALADES
Geserveerd met brood en kruidenboter
Uit het water

17.50

Huis gemarineerde carpaccio

15.00

Aziatische kipsalade

15.25

diversen gerookte vissoorten • scampi’s • frisse cocktaildressing
kruidenolie • truffel • rucola • parmezaanse kaas
Kippendijen • wokgroenten • cashewnoten • ketjapsaus

VEGETARISCHE HOOFDGERECHTEN
Heerlijke vegetarische gerechten
Bietenburger

14.00

Flatbread geitenkaas

12.00

Salade Brie

14.75

brioche bun • mozzarella • tomaat • kruidenmayonaise • uienring
warme geiten kaas • gegrilde groenten • rucola • walnoten
gepaneerde warme brie • honing • noten

VOOR DE KLEINTJES ONDER ONS
Lekker smikkelen
Frikandel

6.00

Kroket

6.50

Kipnuggets

6.00

Spare Rib

12.50

Coupe junior

5.00

Churros met chocoladesaus

5.00

frikandel • friet • appelmoes
kroket • friet • appelmoes
kipnuggets • friet • appelmoes
friet • BBQ saus

6 stuks

DESSERTS
De lekkerste nagerechten
Klassieker

6.50

Coupe Pistache

8.75

Cilinder van bavarois

8.85

Apfelstrudel

8.00

Traditionele tiramisu

8.50

Boerenjongens

8.00

Kaasplateau van echte dessert kazen

12.00

Dame blanche • 3 bollen vanille-ijs • callebaut chocoladesaus
macaron • frambozen coulies • slagroom
frambozen • yogurt bavarois • amerena kersen ijs • slagroom
vanillesaus • kaneelijs • slagroom
caramel cookie ijs

advocaat • rum rozijnen ijs • slagroom
vijgencompote • notenbrood

TIP extra genieten bij het kaasplankje
ROYAL OPORTO RUBY
Rood | Portugal

ROYAL OPORTO TAWNY
Rood | Portugal

Een jeugdige, zoete robijnrode port. Met een
rijkdom aan rijp rood fruit, zoals kersen en
rode bessen. Ook wat eik en chocola.
Geconcentreerd, met frisheid, zachte
tannines en een intense, lange afdronk.

Een jonge tawny port met een immense complexiteit van rijp rood fruit (kersen, pruimen) en
eikenhout. In de smaak ook duidelijk gedroogd
fruit en noten, het resultaat van oudering op
eikenhouten vaten. Het fruit is prachtig in balans
met het zoet. De tannines zijn zacht en mollig.

DRANKEN
WARME DRANKEN
Voor ieder wat wils...
Koffie								

2.50

Cappuccino							

2.80

Espresso							

2.50

Dubbele espresso						

3.80

Latte macchiato							

3.00

Latte macchiato met caramel					

3.50

Koffie verkeerd							

2.60

Thee								

2.40

Verse munt thee							

2.90

Verse gember thee						

3.00

Koffie slagroom							

3.00

Warme choco							

2.70

Warme choco slagroom						

3.30

SPECIALE KOFFIE’S
De beste
Kempische koffie						

5.80

Irish coffee							

6.75

Italian coffee							

6.75

Spanish coffee							

6.75

FRISDRANKEN
Lekker fris
Cola								

2.60

Cola light							

2.60

Cola zero							

2.60

Fanta orange							

2.60

Fanta casis							

2.60

Sprite								

2.60

Lipton ice tea							

2.60

Lipton ice tea green						

2.60

Lipton sparked lime & mint					

3.80

Finley tonic							

2.60

Finley bitter lemon						

2.60

Appelsap							

2.70

Tomatensap							

2.70

Verse jus							

3.50

Chocomel 							

2.60

Fristi								

2.60

Chaudfontaine blauw						

2.50

Chaudfontaine rood						

2.50

Chaudfontaine blauw 75cl					

4.30

Chaudfontaine rood 75cl						

4.30

Rivella								

2.70

Ginger ale							

2.70

PUREZZA PREMIUM TAFEL WATER			

4.50

Bruisend of plat, 1 liter

BIEREN VAN HET VAT
De heerlijkste bieren van het vat
Hertog Jan pils							

2.70

Hertog Jan pilsener 45cl						

5.30

Hertog Jan weizener						

3.90

Hertog Jan weizener 50cl						

6.10

Tripel karmeliet							

4.80

Leffe blond							

4.25

Leffe bruin							

4.25

Wisseltap 							

4.35

BIEREN OP FLES
Super lekker
Jupiler 25 cl							

2.40

Leffe bruin							

4.25

Leffe zomerbier							

3.40

Grand prestige							

4.50

Gouden Corolus bruin						

4.60

Hoegaarden citrus 2.0%						

3.00

Hoegaarden wit							

3.70

Hoegaarden grand cru						

4.70

Budweiser							

3.10

Corona								

4.00

Desperados							

4.50

Duvel								

4.40

Duvel 6,66							

4.40

Palm								

3.10

Pauwel kwak							

4.25

Goose Ipa							

4.65

BIEREN OP FLES
Super lekker
Julius								

4.25

Beerze Bold Tripel						

4.25

Beerze Brave blond						

4.25

Beerze The Noble 						

4.25

Liefmans							

3.65

Verboden vrucht							

4.65

Hoegaarden rose						

3.65

Belle-Vue extra							

3.50

La Chouffe							

4.85

Brouwerij ‘t IJ IJwit						

4.25

ALCOHOLVRIJE BIEREN OP FLES:
Hoegaarden radler citrus 0.0%					

3.00

Hertog Jan o.o%							

2.75

Leffe 0.0.%							

4.25

Liefmans 0.0%							

3.65

COCKTAILS
Stirred or shaken
Hugo Vèssumse Hoeve						

6.00

Limoncello Spritz						
Limoncello • cava • bruiswater • cirtoen		

8.50

Hugo • munt • vlierbessen siroop • ijsklontjes

RUM & GIN
Sterk werk
Bacardi carta blanca						

4.75

Havana Club 7 years						

6.10

Hendrick’s gin							

5.25

Bobby’s gin							

5.50

WHISKY’S BLENDED
Licht en zacht
Ballantine’s							

5.75

Chivas Regal 12 Years						

6.50

Jameson Irish Whiskey						

5.50

WHISKY MALT
Licht en zacht
Glenfiddich							

6.75

Tomatin 14 Years Portwood					

8.00

WODKA
Sterk
Iganoff wodka							

4.25

COGNACS
Licht en zacht
Calvados 3yrs							

6.40

Remy Martin VSOP						

6.00

BINNENLANDSE GEDESTILEERD
Stevige dranken
Jonge jenever							

3.25

Oude jenever							

3.25

Advocaat							

4.00

GRAPPA
Kruidige smaken
Berta chardonnay						

7.00

Berta moscato							

7.00

LIKEUREN
Diverse smaken
Baileys								

4.75

Tia Maria							

4.75

Drambuie							

5.00

Amaretto							

4.75

Sambuca							

4.00

Grand Marnier							

5.00

Cointreau							

5.00

Licor 43								

4.75

Limoncello							

4.85

Pernod								

4.75

Malibu								

4.75

Passoa								

4.75

Safari 								

4.75

APERITIEVEN
Licht en zacht
Hoeve aperitief							

7.50

Aperol spritz							

7.50

Limoncello spritz						

7.50

Witte port							

4.25

Rode port							

4.25

Droge sherry							

4.25

Medium sherry							

4.25

Martini Bianco							

4.25

Martini Rosso							

4.25

KRUIDEN LIKEUR
Kruidige smaken
Schrobbelèr							

3.35

Jägermeister							

3.35

Kempische kruiden						

3.30

