APERITIEVEN

												
Moscato d’ Asti, wit 750 ml							

Glas
3,8

karaf

Sprankelend, licht zoet, heerlijk Italiaans aperitief!							
Cava Segura brut, droog 375 ml										

Aperol Spritz								
Martini, bianco of rosso							
Sherry, droog of medium								
Graham’s Port, ruby of white							
Graham’s Tawny Port, 10 jaar gerijpt op houten vaten			

6
3,8
3,5
3,8
4,8

fles
20
15

OPEN WIJNEN
Frankrijk - Coté Soleil Sauvignon Blanc

				

3,8

12,5

Frankrijk - Coté Soleil Chardonnay,wit 					

3,8

12,5

19

				

3,8

12,5

19

Duitsland - Liebfraumilch				

Zachte licht zoete wijn, met een geur van veel rijp fruit

Frankrijk - Coté Soleil Syrah Rosé

					

3,8

12,5

19

3,8

12,5

19

3,8

12,5

19

				

4,8

18

28

			

4,8

18

28

Frisse rosé met aroma van aardbei en kers, heerlijk als aperitief of bij salades

Frankrijk - Coté Soleil Merlot,rood						
Intens robijnrood, fruitige smaak, lekker bij rood vlees, lamsvlees en jonge kaas

Spanje - Dagda Tinto, Garnacha / Tempranillo,rood			

Mooi rood van kleur met aroma’s van donker fruit, met zachte tannine

Spanje - Ramón Bilbao Verdejo,wit 		

Goudkleurige wijn met aroma’s van passievrucht, anijs en venkel

Chili - Errazuriz Estate Carmenère,rood 		

Dieprode kersenkleurige wijn met aroma’s van zwart fruit

WITTE WIJNEN
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Chili - Errázuriz Estate series Chardonnay				
		
De gouden schittering in het glas is de voorbode van heerlijk tropisch fruit.
Levendig fris en expressief in de neus met ananas, citrus en passiefruit.
		

Italië - Farina Pinot Grigio

			

28

			

Prachtige, pure Pinot Grigio. Deze Farina wijn heeft een licht aromatisch boeket van peer en ananas,
met een florale toets. Geniet van de droge, zachte structuur die deze ‘ítaliaanse’ heeft.

RODE WIJNEN
Australië - Yalumba Shiraz Viognier 				

Deze elegante Shiraz smaakt naar rijpe pruimen, rode bessen en kruiden
met een subtiele hint van rijping op hout

2,3
2,5
2,8
2,5
2,8
4
6
6
6
6
6

Appelgebak						
Diverse vlaaien of soorten gebak			
Huisgemaakte brownie
					

2,3
2,8
2,5

(met slagroom + 0,3)
(met slagroom + 0,3)		
(met slagroom + 0,3)		

KOUDE DRANKEN

Cola, Cola zero, Sinas, Sprite										
Cassis, Tonic, Bitter lemon										
Ginger Ale													
Fuze Tea: Sparkling,Green 					
					
Rivella													
Jus d’ Orange, Appelsap, Tomatensap								
Fristi, Chocomel, Crodino 									
Chaudfontaine stil, bruisend 									
Chaudfontaine stil, bruisend (grote fles)				
					
Dagverse melk, karnemelk											
Verse Jus d’ Orange										
		

2,4
2,6
2,8
2,6
2,8
3
2,8
2,4
4,8
2,3
3,8

NIFTRIK

DINERKAART
VAN 17:00 TOT 21:00 UUR

Kraanwater is gratis verkrijgbaar bij een andere consumptie.
Wilt u alleen kraanwater? Bestel dan een glas (0,8) of een karaf (2)

BIER EN STERKE DRANKEN
Hertog Jan								
(0,20/0,25/0,50 ltr.)
2,3/2,8/5,5
Hertog Jan Weizener						
(0,30/0,50 ltr.)		
4,3/6,5
Hertog Jan: Enkel, Karakter, Bastaard 2,7% Lemon, Belle-Vue Kriek					
3,5
Hoegaarden wit/rosé
										
3,8
Gulpener Oud Bruin 											
2,5
Duvel, Leffe Blond, Leffe Bruin, Leffe Triple							
v.a. 4,3
Jupiler Malt 0,0%, Hoegaarden Radler 0,0%, Franziskaner Weiß 0,0%			
v.a. 2,8
Speciaalbieren van de wisseltap 									
v.a. 4

28

			

Italië - Farina Valpolicella Classico Superiore 					

Koffie, thee 													
Cappuccino, espresso, koffie verkeerd 			
(cafeïnevrije variant + 0,3)
Verse muntthee / verse gemberthee				
(met honing + 0,3)			
Warme chocolademelk						
(met slagroom + 0,3)		
Latte Macchiato												
Koffie Hoogeerd met likeurtje, slagroom en heerlijke bonbon					
Irish Coffee met Ierse whiskey, basterdsuiker en slagroom						
D.O.M. Coffee met Dom Benedictine en slagroom							
French Coffee met Grand Marnier en slagroom 							
Italian Coffee met Amaretto en slagroom								
Spanish Coffee met Tia Maria en slagroom								

19

Krachtige frisse en elegante witte wijn, bij visgerechten, salades en geitenkaas
Aangenaam fruit en milddroog, vol en rond van smaak, bij wit vlees, gevogelte

WARME DRANKEN

		

Deze intens robijnrode wijn laat niets aan de verbeelding over. Tonen van overheerlijke rijpe
aardbeien en kersen vullen deze rijpe, maar zachte wijn. Erg goed in balans en in de lange afdronk
ontwikkelen zich geroosterde tonen van amandel en compote.

28

Jenevers, Vieux, Citroenbrandewijn, Schrobbelèr					
Jägermeister, Apfelkorn, Passoa, Safari, Boswandeling						
Grand Marnier, Amaretto, Tia Maria, Cointreau, Malibu, Drambuie 					
William Lawson, Jameson, Bacardi rum, Smirnhoff Wodka						
Armagnac, Calvados, Remy Martin, Martell, Joseph Guy 						
Jack Daniel’s, Dimple, Ballantines, Glenfiddich , Four Roses						
Vraag voor lekkere hapjes bij uw drankje om onze uitgebreide borrelkaart!

2,1
2,8
4
4,5
5
5

HOTEL - LUNCH - DINER - FEESTEN - VERGADERINGEN

VOORGERECHTEN

Inclusief minibroodje

Broodplankje 5
Met kruidenboter, knoflookmayonaise en tomatentapenade

Gegratineerde geitenkaas 10
Met frisse salade, honing, nootjes en brunoise van zoet-zure komkommer

PLATES

Inclusief salade

Gebakken zalmfilet 17 met brood / 18,5 met friet

Combinatie van verschillende zoetigheden

Huisgemaakte kipsaté 11,5 met brood / 13 met friet

Crème brûlée 7

Met satésaus en kroepoek

Kleine huisgemaakte kipsaté 10 met brood / 11 met friet

Huisgesneden rundercarpaccio 10,5

Hollandse biefstuk 16,5 met brood / 18 met friet

Open tortilla uit de oven 9

Schnitzel 10,5 met brood / 12 met friet
Halve schnitzel 9 met brood / 10 met friet

Met gerookte tomatenmayonaise, croutons, oude kaas en pittenmix
Met crème fraîche, parmaham, cherry tomaatjes, spekjes en basilicum

Salade met surimi en rivierkreeftjes 10

Met een saus van hangop met citroen en geraspte gember

Grand dessert 7,5

Met mierikswortelmayonaise

Verse zalm 10,5

Gemarineerd met rode biet en dille begeleid met salade en mierikswortelmayo

DESSERTS

Met satésaus en kroepoek
Van het boerenland met gebakken champignons

SALADES

Groot / klein Inclusief minibroodje

Met koffiesmaak en bolletje mokka ijs

Hazelnootparfait 7,5
Met gepofte witte chocolade

Kaneelbavaroise 7

Met compote van pruimen gestoofd in rode wijn, kaneel en vanille

IJSCOUPES

Sorbet Hoogeerd 6

Grote sorbet van softijs met vruchtensaus, vruchten en slagroom

Coupe 4,5

Kleintje soep 3,8

Huisgesneden rundercarpaccio 14,5 / 10,5

Één van de soepen in het klein

Met gerookte tomatenmayonaise, pittenmix, croutons en oude kaas

Klein schaaltje softijs met vruchtensaus, vruchten en slagroom

Uiensoep met een kaasstengel 5,5
Huisgemaakte tomatensoep 5
Runderbouillon met soepgroenten en soepvlees 5
Soep van de chef (wisselende soep) vanaf 5

Salade gerookte zalmsnippers 15,5 / 10,5

Coupe Maasbranding 5,5

Met komkommer, zongedroogde tomaat, croutons en cocktailsaus

Softijs met koeksnippers, koffielikeur en slagroom

Gegratineerde geitenkaas 14,5 / 10

Dame Blanche 5,5

Met frisse salade, honing, nootjes en brunoise van zoet-zure komkommer

Softijs met warme chocoladesaus en slagroom

SPECIALE MENU’S

Softijs met stoofperen 6,5

Dagmenu 23

Coupe Bastogne 5,5

HOOFDGERECHTEN
Eendenborst 18,5

Iedere dag een wisselend driegangenmenu

Op de huid gebakken met bospaddestoelensaus

Menu van de chef

Het beroemde runderstoofpannetje 20,5
Een stoofpannetje zoals ze die alleen in Niftrik kunnen maken

Wildzwijnmedaillons 18,5
Met gestoofde zuurkool en wildsaus

Tournedos 26,5
Met knolselderijpuree en truffeljus

Hollandse biefstuk 19,5 *
Van het boerenland

Varkenshaas 18 *
Schnitzel 17 *
* U kunt kiezen uit de volgende garnituren (1 keuze inbegrepen):

- Champignonsaus, stroganoffsaus, pepersaus, cocktailsaus of knoflooksaus
- Gebakken champignons, ui en spek
- Gebakken champignons

Aziatische noedels 20

Met groenten, gamba’s en seroendeng

Zalmfilet 20

Met kruidenkorst en hollandaisesaus

Sliptongetjes 19

In de roomboter gebakken, geserveerd met citroen en peterselie

Wisselend en culinair driegangenmenu samengesteld door de chefkok
onze bediening vertelt u graag meer over dit speciale menu

Seniorenmenu 18

Voor de kleine eters serveren wij het dagmenu in een kleinere portie op één bord.
Aanvulling van garnituren is mogelijk tegen betaling

Kindermenu met kinderplacemat en potloodjes 7,3 / 8,5

EXTRA’S

Schaaltje fritessaus, curry, ketchup, knoflook- of cocktailsaus 1
Portie fritessaus, curry, ketchup, knoflook- of cocktailsaus 0,5
Schaaltje frites, gemengde salades of warme groenten 2,8
Schaaltje champignon- stroganoff- of pepersaus 2,8
Schaaltje gebakken champignons, ui en spek 3,5
Portie appelmoes 1,5
Tip voor uw volgende bezoek:
3 gangen proeverij van de kaart. 					29,5 p.p.
samengesteld door onze chef,geserveerd in 3 gangen.
Wij serveren voor u 3 voorgerechten, 1 klein soepje,
3 hoofdgerechten en 3 desserts

Grote, open tortilla uit de oven 17
Met crème fraîche, Gorgonzola, peer en walnoten

Iedere donderdag tot en met zondag kunt u bij Hoogeerd genieten van een avondvullende proeverij.

Aziatische noedels 16

Minimaal 1 dag van tevoren reserveren. Te reserveren met minimaal 2 en maximaal 20 personen.

Met groenten en seroendeng

Op basis van beschikbaarheid.

Met slagroom

Softijs met bastognekoekkruimels, kersen en slagroom

Softijs met advocaat 5,5
En slagroom

Niftriks Boerke 5,5

Softijs met boerenjongens, karamelsaus en slagroom

Softijs met verkruimelde stroopwafel 5,5
Met karamelsaus en slagroom

Dierenbeker 2

Met softijs en mini-smarties (beker mag meegenomen worden)

Ice Coffee 4,5

Espresso met softijs, slagroom en kaneelsuiker

Staat voor vegetarisch
Voor een allergenenkaart kunt u zich
wenden tot onze medewerkers.
Per gezelschap verstrekken wij één rekening,
alle prijzen zijn in Euro’s.
Alle hoofdgerechten komen met een bijpassend aardappel- en
groentegarnituur en gemengde salade.
Op aanvraag serveren wij u eenmalig kosteloos extra friet,
aardappelgarnituur, salade of warme groenten.

