DINERKAART

tussen 17 en 21 uur

VOORAF GENIETEN
Broodplankje – vers afgebakken brood met aioli, roomboter en kruidenboter
***

6,00

HEERLIJKE MENU VAN DE CHEF

dagprijs

je kan de gerechten ook per gang los bestellen

***
VOORGERECHTEN geserveerd met een minibroodje met roomboter
Vers gesneden rundercarpaccio
11,50 /16,50*
met truffelmayonaise, oude kaas, gebakken spekjes, zongedroogde tomaatjes en frisse salade
Salade geitenkaas
10,50 / 15,50*
met frisse salade,rode biet, notenmix en honing
Pastasalade zalmsnippers
10,50 / 15,50*
met zoet-zure komkommer, mini tomaatjes, rucola en yoghurt-dille-saus
Salade Serrano ham
9,50
met frisse salade, stukjes peer en balsamicostroop
Zomerse salade parel couscous
Parel couscous met feta, rucola, gegrilde paprika en gegrilde courgette
10,00
Soep van de chef, wisselende soep, vraag bij onze medewerkers
4,50** / 6,00
Huisgemaakte tomatensoep, licht romig
4,00** / 5,50
Groentesoep, runderbouillon met verse groenten en soepvlees
4,00** / 5,50
Uiensoep, met een vleugje tijm
4,50** / 6,00
***
HOOFDGERECHTEN geserveerd met friet, 2e garnituur, warme groenten en salade
Hoogeerds‘ beroemde runderstoofpannetje
20,50
Een stoofpannetje zoals ze dat alleen in Niftrik kunnen maken
Heerlijk malse runderbavette
20,00
met pepersaus
Mixed Grill 3x90 gram (biefstuk, kipdijfilet en varkensmedaillon)
19,50
met knoflooksaus en barbecuesaus
Krokante kipburger
17,50
op een briochebroodje met uitgebakken spek, tomaat, little gem sla en barbecuesaus
Zalmfilet
20,50
op de huid gebakken met een safraansaus
Rode Mulfilet
18,50
met een heerlijke schaaldierensaus
Vegetarische pasta
14,50
Pasta met een aubergine-tomatensaus, ricotta en rucola
Dagtopper, wisselend gerecht
dagprijs
***
PLATE SERVICE
Inclusief salade garnituur
Kipsaté (2 spiesjes)
Runderbavette met gebakken champignons
Zalmfilet met yoghurt-dille-saus
Schnitzel op de plaat gebakken

met
met
met
met

brood
brood
brood
brood

13,50
16,50
16,50
13,00

met
met
met
met

friet
friet
friet
friet

* Ook als maaltijdsalade (hoofdgerecht) te bestellen. ** Ook als kleintje soep te bestellen.
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15,00
18,00
18,00
14,50

IJSKAART

tussen 12 en 22 uur

Sorbet Hoogeerd
6,50
Grote sorbet van softijs met vruchtensaus, vers fruit en slagroom
Coupe
5,00
Klein schaaltje softijs met vruchtensaus, vers fruit en slagroom
Coupe verse aardbeien (indien voorradig)
Softijs met verse aardbeien, aardbeiensaus en slagroom

7,00

Coupe Advocaat
Softijs met advocaat en slagroom

6,00

Dame Blanche
Softijs met warme chocoladesaus en slagroom

6,00

Coupe Maasbranding
Softijs met bokkenpootjes, koffielikeur en slagroom

6,00

Coupe Bastogne
Softijs met bastognekoek-kruimels, kersen en slagroom

6,25

Niftriks Boerke
Softijs met boerenjongens, karamelsaus en slagroom

6,25

Ice Coffee
Espresso met softijs, slagroom en kaneelsuiker

5,00

Dierenbeker
2,00
Gevuld met softijs en mini-smarties, de beker mag je meenemen!

DESSERTKAART

tussen 17 en 21 uur

Stracciatella Parfait
Met stukjes Tony Chocolony salty caramel

7,00

Huisgemaakte Hangop
Met een frisse mango salsa en een kokos-crumble

7,50

Dessert van de chef
Informeer en laat u verrassen

dagprijs

DANK VOOR JE BEZOEK, TOT KIJK OP DE DIJK !
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