
menu

HOTEL - LUNCH - DINER - FEESTEN - VERGADERINGEN

              Scan de QR code met je mobiele 
               telefoon en bekijk leuke filmpjes

    over onze leveranciers en
                 bij Hoogeerd achter de schermen.

Of kijk op https://hoogeerd.nl/een-kijkje-achter-de-schermen/

Wist u dat...

- Hoogeerd 39 hotelkamers heeft?
- U bij Hoogeerd terecht kunt voor vergaderingen, jubilea 
  en andere besloten aangelegenheden?
- Hoogeerd beschikt over 6 zalen van 2 tot 175 personen?



Van harte welkom in ons restaurant.
Ons keukenteam heeft voor u in deze bijzondere tijden  

een bijzonder menu voor u gemaakt. 
 

Het is niet de uitgebreide kaart die u van ons gewend bent, 
maar alle gerechten die op de kaart staan zijn speciaal voor u geselecteerd op: 

smaak, populariteit en versgarantie.
 

Bent u vegetariër of heeft u een allergie of dieet?
Onze keukenbrigade doet u met liefde een voorstel voor smaakvolle gerechten. 

Wij wensen u een prettige en smaakvolle avond!

MENU

EXTRA GENIETEN
Broodplankje 5

Met kruidenboter, aioli een bakje zoete olijfjes

Bubbels om mee te beginnen 4
Moscato d’ Asti, per glas

Irish Coffee 6
Met Ierse whiskey, basterdsuiker en slagroom

VOORGERECHTEN
Vers gesneden carpaccio met truffelmayonaise 11,5

Met Parmasan, krokant gebakken spekjes, zongedroogde tomaatjes en frisse salade
Gegratineerde geitenkaas 11

Met een mango chutney, brunoise van granny smit appel, 
geroosterde amandelschaafsel en frisse salade

Zalmsnippers met citroenmayonaise 10,5
Met  zoet-zure komkommer, mini tomaatjes, knoflook croutons en frisse salade

Frisse salade met lauw warme kipdijreepjes 8,5
Met knoflooksaus, cherry tomaatjes, parmazaan en uitgebakken spekjes

Dagsoep 6
Voorgerecht van de chef-Dagprijs

Vraag de bediening naar de mogelijkheden

HOOFDGERECHTEN
Het beroemde runderstoofpannetje 20,5

Een stoofpannetje zoals ze die alleen in Niftrik kunnen maken
Malse runderbavette 20

Met heerlijke truffelsaus
Twee varkensmedaillons 16,5

Omwikkeld met spek met een saus van rode wijn, zilverui, spek en champignon
Op de huid gebakken zalmfilet 20,5

Met een romige mosterdkruidensaus
Twee gemarineerde kipspiesjes 16

Met satésaus  en kroepoek
Gerecht van de chef-Dagprijs

Vraag de bediening naar de mogelijkheden

DESSERTS
Limoncello cheesecake 7

Romige cheesecake met bodem van Bastognekoek 
en gemaakt met heerlijke italiaanse likeur.

Vanille parfait 7
Met stukjes tony chocolony salty caramel chocolade

Coupe Bastogne 6
Softijs met kersen, Bastogne koekkruimels en slagroom

     Niftriks boerke 6
      Softijs met boerenjongens, karamelsaus en slagroom

  Coupe aardbei 7
Softijs met verse aardbeien, aardbeiensaus en slagroom

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een bijpassend aardappel- en 
groentegarnituur en gemengde salade.

Kijk ook op onze website www.hoogeerd.nl Like ons op www.facebook.com/Hoogeerd

 staat voor vegetarisch. 
Per gezelschap verstrekken wij één rekening. 

Alle prijzen zijn in euro.


