
Bestellen kan telefonisch op 0572 - 33 00 05 of per mail naar receptie@hofvansalland.com
Doorgeeftijden: Ontbijt: voorgaande dag  •  Barbecue: voor 12.00 uur  •  Diner: voor 17.00 uur

HAZELAER BROOD- & 
ONTBIJTSERVICE 
 
’s Ochtends vanaf 08.30 uur kunt u bij de receptie uw 
broodjes ophalen die u de dag ervoor hebt besteld. Uw 
luxe ontbijt bezorgen we vanaf 08.30 uur in uw eigen villa. 

Roombotercroissant    €    1,75
Triangel (mais)     €    1,25
Kaiserbroodje     €   0,85
Rustico bol (bruin)    €    1,25
Duo van Bakkerij v/d Most (mais/bruin) €    1,25    
Melk klein 250cc    €   2,00
Melk groot 500cc    €   3,50
Verse jus klein 250cc    €   2,25
Verse jus groot 500cc    €   4,50

“FRUITONTBIJT”  € 12,50 p.p. 

• Flesje (250 cc) verse jus
• Boerenyoghurt
• Gemengde ontbijtgranen
• Verse fruitsalade

“LUXE ONTBIJT”  € 17,50 p.p.

• Verse jus en halfvolle melk
• Boerenyoghurt, ontbijtgranen en verse fruitsalade
• Gekookt ei
• Zoet beleg
• Hartig beleg (2 soorten kaas en 2 soorten vleeswaar)
• Verse roomboter
• Beschuit of cracker
• Croissant, kaiserbroodje  
 en duo van Bakkerij Van der Most (mais/bruin)

UIT TE BREIDEN MET
• Zalm, citroen en kervel  €   3,50
• Prosecco piccolo   €   7,50
• Hazelino     €   4,00
• Huisgemaakte appeltaart  €   4,00

BROODJES & DRANKEN

BELEEF Salland, PROEF de 
streekeigen smaken & GENIET van de 
bijzondere gerechten uit de keuken van 
Restaurant De Hazelaer!

Als u even geen zin hebt om zelf te koken, kunt 
u in uw villa genieten van al onze heerlijkheden 
van dit bezorgmenu.
 
Dit bezorgmenu bestaat uit een selectie van 
onze huidige kaart.

Met een gastvrije & culinaire groet,

Team De Hazelaer

(V
) = vegetarisch

P U U R , 
E E R L I J K 

& L O K A A L



BARBECUEARRANGEMENT
MET OFYR TABLO HOUTSKOOL BARBECUE 

• Runderburger

• Gemarineerde kipspies

• Varkensfiletlampje

• Grill worst

• Vleessalade

• Aardappelsalade

• Fruitsalade

• Plukbrood

• Diverse sauzen

€ 27,50 p.p.

EXTRA BIJ TE BESTELLEN  (€10,00 p.p.)

• 2 soorten vis

• Gamba’s

Inclusief ofyr tablo barbecue met houtskool en schoonmaak.

BROOD
Plukbrood van Bakkerij van der Most €   7,50
met diverse dips 

MAALTIJDSALADES
Carpaccio      € 15,00
Parmezaan, pijnboompitten, rode ui, 
zongedroogde tomaat, truffelmayonaise, tomaat, 
komkommer en croutons

Gamba’s      € 16,25
Parmezaan, rode ui, tomaat, komkommer, 
pijnboompitten, croutons en chili mayonaise

Caprese      € 15,00
Parmezaan, mozzarella, pijnboompitten,
basilicum, tomaat, komkommer en rode ui

Bij onze maaltijdsalades serveren wij brood en boter

VOOR DE KINDEREN
Kinderbox inclusief verrassing    €   7,50
Frietjes met keus uit een frikadel, kipnuggets 
of kaassoufflé met appelmoes en mayonaise

HOOFDGERECHTEN
Spare ribs  € 21,50
Keuze uit zoet of pittig met knoflooksaus 

Runderburger  € 18,75
Getoaste brioche bol, sla, tomaat, komkommer,
rode ui en smoked BBQ saus (ook als vega te bestellen) 

Kipsaté  € 17,75
Basmati rijst, atjar, satésaus en kroepoek 

Groente curry  € 17,75
Basmati rijst, zoetzure komkommer 
en diverse groentes (extra kip of gamba’s +€ 3,75)

Gebakken zalm  € 20,50
Kruidenroomsaus, tagliatelle en rucola

Schnitzel de Hazelaer  € 18,75
Champignons, ui, paprika en spek 

  Bij onze hoofdgerechten serveren wij een frisse salade, 
frieten en mayonaise. 

B E Z O R G K A A R T 

BARBECUEHUUR
MET OFYR TABLO HOUTSKOOL BARBECUE 

Inclusief bezorgen & ophalen, kolen, starter, 
gebruiksaanwijzing en schoonmaak

 € 27,50 per dag


