LUNCH tussen 12.00 en 17.00 uur
SPECIALITEITEN met een frisse salade
Toast Niftriks meisje (uit de oven) 10.5 / 7.5
keuze uit 2 of 1 snee toast
champignons, spekjes, tomaat, ui en kaas
Uitsmijter 10.0
3 gebakken eieren met 2 soorten beleg
(ham, kaas of spek)
Uitsmijter deluxe 11.0
3 gebakken eieren met 3 soorten
beleg (ham, kaas en spek)

SANDWICHES

biologisch
brood
+1

van biologisch Nederlands brood
keuze uit licht of bruin

Vitello tonnato 12.0
dungesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise,
rode ui, paprika druppels en salade
Zalm 12.0
met gerookte en geroosterde zalmsalade, oosterse
sesamsaus, zoet-zure groenten, limoenmayonaise
en salade
2 ambachtelijke kroketten 10.0
met mosterd of mayonaise en salade

Tosti 6.0
ham en kaas
Tosti pulled pork 7.5
met kaas, rode ui en bbq-saus

Sorbet Hoogeerd 7.5
grote sorbet van softijs met vruchtensaus,
vruchten en slagroom
Coupe 6.0
klein schaaltje softijs met vruchtensaus,
vruchten en slagroom
Coupe stroopwafel 7.0
softijs met karamel en butterscotch crunch en
slagroom
Dame Blanche 7.0
softijs met warme chocoladesaus en slagroom
Coupe Bastogne 7.5
softijs met bastognekoekkruimels,
kersen en slagroom
Coupe Mont Blanc 7.5
softijs met chocoladesaus, advocaat en slagroom
Niftriks Boerke 7.5
softijs met huisgemaakte
boerenjongens, karamelsaus
en slagroom
Coupe appeltaart 7.5
softijs met appel-kaneel
compote, kaneel crunchies
en slagroom

TOSTI’S met een frisse salade
van biologisch Nederlands brood

IJSCOUPES tussen 12.00 en 21.00 uur

+

mayonaise
ketchup
of curry

V Tosti pulled mushroom 7.5
met kaas, rode ui en bbq-saus

LIBANEES FLATBREAD
Tuna melt (uit de oven) 11.5 tonijnsalade, kaasmix,
rode ui, licht pikante mayonaise en salade
V Brie (uit de oven) 11.5 crème fraîche, appel,
honing, noten en salade

Kindercoupe 3.0
softijs met mini-Smarties
(beker als cadeau)
Ice Coffee 6.0
espresso met softijs, slagroom en kaneelsuiker

DESSERTS tussen 17.00 en 21.00 uur

Zondag tot
20.30 uur

Pastel de nata (Portugees taartje
met banketbakkersroom) 8.0
met hangop en een bolletje salted karamelijs
Tiramisu dolce vita 8.0
huisgemaakte tiramisu met
een chocolade twist

KINDEREN
Zoet broodje 3.0
jam of hagelslag
Gezond broodje 3.0
kaas, ham, smeerworst
of smeerkaas
Kindertosti 5.0
ham en kaas

Per gezelschap verstrekken
wij één rekening, alle
prijzen zijn in euro’s. Voor
een allergenenkaart kunt
u zich wenden tot onze
medewerkers.

TOPPER

MENU
aan het water

DINCH tussen 12.00 en 21.00 uur

Zondag tot
20.30 uur

DINER tussen 17.00 en 21.00 uur

Zondag tot
20.30 uur

VOORAF GENIETEN!

VOORGERECHTEN

V Broodplankje 6.5
vers brood met aïoli, kruidenboter en
huisgemarineerde olijven

Carpaccio 12.5
met Rotterdamse oude kaas, uitgebakken spekjes,
salade en romige mosterdsaus of truﬀelmayonaise

V Portie huisgemarineerde olijven 3.5
lichtzoet met knoﬂook en Italiaanse kruiden

V Geitenkaas 12.0
gegratineerd, met vijgen, noten, zoet-zure groenten,
balsamicostroop en salade

Nacho’s uit de oven 12.0
met pulled pork, kaasmix, rode ui,
bbq-saus en crème fraîche
V Nacho’s uit de oven 12.0
met pulled mushroom,
kaasmix, rode ui, bbq-saus
en crème fraîche

groot of klein, inclusief biologisch
brood met kruidenboter

Zalm 12.5
met gerookte en geroosterde zalmsalade, oosterse
sesamsaus, zoet-zure groenten, limoenmayonaise en
salade
Vitello tonnato 12.0
Dungesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise,
paprika druppels, burrata en salade

SOEPEN
V Uiensoep 6.5
met een knoﬂook-kaasbroodje uit de oven

Boek één van onze 6 zalen
voor een zakelijke bijeenkomst.

Seizoenssoep 6.0
vraag ernaar bij de bediening, met een
knoﬂook-kaasbroodje uit de oven

Kipsaté 17.50 twee stokjes, met satésaus en
cassave kroepoek
Zalmfilet 23.5 met kruidenkorst van parmezaan
en noten
Schnitzel 16.5

SALADES

KINDEREN
Vraag naar onze kinderplacemat voor
de kindergerechten, om te kleuren en
te puzzelen. Of maak gebruik van onze
speelhoek.

Wil jij iemand verrassen met
een origineel cadeau?

groot of klein, inclusief biologisch
brood met kruidenboter

Carpaccio 17.0 / 12.5
met Rotterdamse oude kaas, uitgebakken spekjes,
salade en romige mosterdsaus of truﬀelmayonaise
V Geitenkaas 16.5 / 12.0
gegratineerd, met vijgen, noten, zoet-zure groenten,
salade en balsamicostroop
Zalm 17 / 12.5 met gerookte en geroosterde
zalmsalade, oosterse sesamsaus, limoenmayonaise,
zoet-zure groenten en salade

Diamanthaas 27.0
met gebakken bospaddenstoelen en truﬀelboter
Hertensukade 23.0
langzaam gegaard, met rode
wijn-kruidkoeksaus, rode kool en
aardappelpuree
Stoofpannetje 21.0
met champignons, spekjes, uien,
zilveruitjes en aardappel
Angus burger 19.5
cheddar
op een briochebroodje,
kaas
met huisgemaakte
+1
hamburgersaus,
tomaat, augurk en little gem

HOOFDGERECHTEN VAN VIS
Koolvisfilet 21.5
met hollandaise-mosterdsaus

V Pompoenrisotto 19.5
met bospaddenstoelen, Parmezaan en walnoten

Diamanthaas 24.5 met truﬀelboter
V Vegetarische satéspies 17.5 met satésaus en cassave
kroepoek

HOOFDGERECHTEN VAN VLEES

HOOFDGERECHTEN VEGA

Kleintje uiensoep 4.75
Kleintje seizoenssoep of Italiaanse tomatensoep 4.5
inclusief salade, friet of brood

Zondag tot
20.30 uur

Zalmfilet 24.5
met een kruidenkorst van Parmezaan en noten,
met een beurre noisette saus

V Italiaanse tomatensoep 6.0
met geroosterde groenten, met een
knoﬂook-kaasbroodje uit de oven

PLATE SERVICE

DINER tussen 17.00 en 21.00 uur

Vraag naar onze cadeaubon
in de vorm van ﬂessenpost.

Per gezelschap verstrekken wij één rekening, alle prijzen zijn
in euro’s. Voor een allergenenkaart kunt u zich wenden tot
onze medewerkers.

V Omelet boerenkool 18.5
in de pan gebakken omelet gevuld met rode ui,
boerenkool en geitenkaas

EXTRA’S
Portie fritessaus, curry, ketchup,
aïoli, cocktailsaus 0.5
Schaaltje frites, gemengde salade,
aardappelgarnituur of warme groenten 2.8
Schaaltje champignonsaus of pepersaus 2.8
Schaaltje appelmoes 1.5
Schaaltje satésaus 2.8
Alle hoofdgerechten komen met een bijpassend
aardappel- en groentegarnituur op het bord, een
schaaltje friet en een gemengde salade. Op aanvraag
serveren wij eenmalig kosteloos extra friet.

