
Voorwoord

Beste gast,

Wij heten u van harte welkom bij Hoeve Kromwijk. Wat fijn dat u er bent! 
Als derde eigenaar van dit prachtige pand, werk ik vanuit mijn hart aan 
gastvrijheid. Het is een monument en hotspot tegelijk. En we hebben meer 

mooie plannen voor de toekomst! Bij Hoeve Kromwijk kunt u terecht voor een
kop koffie, lunch, borrel of diner, maar het is ook een ideale locatie voor uw
feest of partij. Nieuwsgierig? Onze gastvrouwen en -heren vertellen u graag
meer. Ik wens u, mede namens het team en mijn gezin, een prettige en vooral

smakelijke tijd bij ons!

Marco Blokland
Eigenaar restaurant Hoeve Kromwijk

Geachte gast,

Een frisse lunch of heerlijk diner voor u maken! Dat is onze passie. 
Laat u verrassen door het keukenteam van Hoeve Kromwijk. Wij werken 

ambachtelijk met producten van hoge kwaliteit, altijd vers en veelal lokaal. 
En dat proeft u! De keuken is Frans met af en toe een knipoog naar andere 

werelddelen. Of u nu gaat trouwen of gewoon een gezellig moment heeft met
vrienden of familie. Mijn drijfveer is om u een gezellige en culinaire herinnering

aan Hoeve Kromwijk te geven. Graag tot een volgende keer!

Dennis Bruinzeel
Chef-kok



Brood & Salades
Geserveerd met desem maïs vloerbrood

Gerookte zalm € 9,25
crème fraiche | komkommer | avocado
rode ui | sla 

Carpaccio van rund € 9,25
Parmezaan | truffel | pijnboompit | rucola  

Vitello Tonato € 9,25
tonijnmayonaise | rucola | tomaat | rode ui 

Holtkamp draadjesvlees croquetten (2) € 7,75
mosterd 

Spiegelei ham/kaas € 8,50

Salade met burrata V € 14,50 
tomaat | basilicum pesto | kruidensla | 
aceto balsamico 

Salade met gerookte kip € 12,50
Romeinse sla | Parmezaanse kaas | ei | uienringen  

Salade met geschroeide tonijn € 15,50
wasabi | yuzu | wakame | sesam krokant 



Gebak & IJs

Appeltaart € 3,75

Chocoladetaart € 4,50

Slagroom € 0,50

Diverse soorten ijs, per bol € 1,50 

Keuze uit: vanille | chocolade | gezouten karamel | 
yoghurt | aardbeisorbet | mangosorbet



Borrel

Authentieke borrelplank voor twee personen; € 19,50
met diverse vis- en vleeshapjes, Oude Rotterdamsche,
Serranoham, olijventapenade, brood en 
gefrituurde hapjes

Bitterballen met mosterd € 8,00
8 stuks

Garnalen butterfly en torpedomix € 8,50
8 stuks

Gemengde luxe frituurhapjes € 12,50
12 stuks

Borrelnootjes en zoutjes € 4,50

Brood met smeersels € 4,75



Soep € 9,25

Bouillabaisse
rijkelijk gevuld met diverse vissoorten 

Voorgerechten € 12,95

Gerookte zalm
gamba | papadum kappertjes | 
citroenmayonaise

Terrine van boerderijhoender 
kropsla | basilicum | 
tomatenvinaigrette

Burrata V
tomaat | basilicum pesto | 
kruidensla | aceto balsamico 

Hoofdgerechten € 21,50

Gebakken scholfilet
zeekraal | krielaardappel | 
lamsoren | citroen-botersaus

In roomboter gebakken 
biefstuk
gepofte aardappel | Provençaalse
groenten | rode wijnsaus

Tagliatelle V
portobello | spinazie | roquefort |
groene asperge

Desserts € 8,95

Cheesecake
citroen | framboos | yoghurtijs

Drie soorten kaas
kletzenbrood | druiven | appelstroop

Hoeve Kromwijk keuzemenu

Het is mogelijk bij dit menu een bijpassend wijnarrangement te bestellen.
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot één van onze bedieningsmedewerkers.

3 gangen soep | hoofdgerecht | dessert € 29,50

3 gangen voorgerecht | hoofdgerecht | dessert € 35,50



Chefs Keuze

De Chef houdt rekening met allergieën en dieetwensen, 
echter is het chefs menu alleen vegetarisch / vegan te verkrijgen 

als u dit bij de reservering heeft aangegeven.

2 - gangenmenu € 29,50 wijnarrangement 2 gangen € 12

3 - gangenmenu € 37,50 wijnarrangement 3 gangen € 18

4 - gangenmenu € 46,50 wijnarrangement 4 gangen € 24

5 - gangenmenu € 55,00 wijnarrangement 5 gangen € 30

Speciaal voor de kinderen
Wij kunnen een kindermenu verzorgen bestaande uit: 

huisgemaakte kipkrokant of krokant van witvis met verse groenten, 
friet, mayonaise en appelmoes voor € 9,95.


