WARME DRANKEN

Koffie, thee 								
(cafeïnevrije variant + 0,3)
Cappuccino, espresso, koffie verkeerd 			
(cafeïnevrije variant + 0,3)
Verse muntthee / verse gemberthee				
(met honing + 0,3)			
Warme chocolademelk						
(met slagroom + 0,3)		
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								

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

Huisgemaakte brownie				(met slagroom + 0,3)				
Appelgebak						
(met slagroom + 0,3)		
		
Diverse vlaaien of soorten gebak			
(met slagroom + 0,3)		

2,5
2,3
2,8

KOUDE DRANKEN

Cola, Cola zero, Sinas, Sprite										
2,4
Cassis, Tonic, Bitter lemon, Ginger Ale, Fuzetea: Sparkling, Green					
2,6
Rivella, Jus d’ Orange, Appelsap, Tomatensap								
3
Fristi, Chocomel, Crodino											
2,8
Chaudfontaine stil, bruisend 									
2,4
Chaudfontaine stil, bruisend		
			
(grote fles)				
4,8
Dagverse melk, karnemelk											
2,3
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, Belle-Vue Kriek						
3,8
Leffe Blond / Bruin / Triple										
v.a. 4,3
Vraag voor onze speciaalbieren naar onze borrelkaart
Huiswijn rood, wit, rosé of halfzoet, Hugo			
(fles á 19)			
3,5
Sherry, droog of medium								
			
3,5
Graham’s Port, ruby of white							
		
3,8
Graham’s Tawny Port, 10 jaar gerijpt op houten vaten			
			
4,8
Moscato d’ Asti, wit 						
(fles á 20)
			
3,8
Cava Segura brut 375 ml											
15
Aperol Spritz 												
6
Vraag voor onze exclusievere wijnen naar onze wijnkaart
Jenevers, Vieux, Citroenbrandewijn, Schrobbelèr					
2,1
Jägermeister, Apfelkorn, Passoa, Safari, Boswandeling						
2,8
Diverse buitenlands gedistilleerde dranken								
v.a. 4

NIFTRIK

LUNCHKAART
VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

SOEPEN

Inclusief minibroodje
Broodplankje 4,5

Uiensoep met een kaasstengel 5,5
Tomatensoep 5
Runderbouillon met soepgroenten en soepvlees 5
Soep van de chef (wisselende soep) vanaf 5
Kleintje soep 3,8
Één van de soepen in het klein

SPECIALITEITEN

Oerbrood 0,5
Huzarensalade 1

Boerenomelet 8,5

Met verse groenten, spek, ui en champignons

Niftriks meisje 9

Toast met champignons, spek, ui en tomaat, gegratineerd met kaas

Klein Niftriks meisje 5,8
Met één sneetje toast

Uitsmijter “Hoogeerd” v.a. 8,5
Met twee soorten beleg naar keuze (ham, kaas, spek), drie soorten beleg 9,5

Sandwichproeverij vanaf twee personen 9,5 p.p.

Sneden oerbrood met daarbij tonijnsalade, rundercarpaccio, slagersbitterbal en brie

SANDWICHES

Inclusief 2 sneden
vers oerbrood

Huisgemaakte rundercarpaccio 10

Met gerookte tomatenmayonaise, pittenmix en oude kaas

Gerookte zalmsnippers 9
Met komkommer en een heerlijke cocktailsaus

Tonijnsalade 8,5

Met augurk, zongedroogde tomaatjes en rode ui

Hoogeerd 8

Met gerookte kip, jonge kaas, gebakken spek, tomaat, sla en aioli

Brie 8

Met noten en een keuze uit balsamicostroop of honing

Twee ambachtelijke kroketten 8,5

Van onze slager

staat voor vegetarisch. Per gezelschap verstrekken wij één rekening,
alle prijzen zijn in Euro’s.

KLEINE TREK

Inclusief mayonaise,
ketchup of curry

Tosti met ham en kaas 4,5
Tosti Hawaï 4,8
Zacht wit of bruin broodje met ham of kaas 3
Zacht wit of bruin broodje met kroket of frikandel 4

SALADES

Groot/klein
Inclusief minibroodje

Huisgesneden rundercarpaccio 14,5 / 10,5
Met gerookte tomatenmayonaise, pittenmix, croutons en oude kaas

Salade gerookte zalmsnippers 15,5 / 10,5

Met komkommer, zongedroogde tomaat, croutons en cocktailsaus

Gegratineerde geitenkaas 14,5 / 10

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

PLATES Inclusief salade
Gebakken zalmfilet 17 met brood / 18,5 met friet
Met mierikswortelmayonaise

Huisgemaakte kipsaté 11,5 met brood / 13 met friet
Met satésaus en kroepoek

Kleine huisgemaakte kipsaté 10 met brood / 11 met friet
Hollandse biefstuk 16,5 met brood / 18 met friet
Van het boerenland met gebakken champignons

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

High lunch 19,5 p.p.

Een tip voor uw volgende bezoek:
									
U wordt ontvangen met een kannetje koffie of thee, dan kunt u genieten
van een klein soepje naar keuze, dan volgt een heerlijke proeverij met
carpaccio, brie, tonijnsalade en slagersbitterballen. De high lunch wordt
afgesloten met een zoete verrassing en een kannetje koffie of thee.
Iedere dag tussen 12.00 en 17.00 uur kunt u bij Hoogeerd genieten van de high lunch.
Minimaal 1 dag van tevoren reserveren. Te reserveren met minimaal 2 en maximaal 20
personen. Op basis van beschikbaarheid.

