IJSCOUPES
Sorbet Hoogeerd 6
Grote sorbet van softijs met vruchtensaus, vruchten en slagroom

Coupe 4,5
Klein schaaltje softijs met vruchtensaus, vruchten en slagroom

Coupe Limoncello 5,5
Softijs met citroensaus en een scheutje Limoncello

Dame Blanche 5,5
Softijs met warme chocoladesaus en slagroom

Coupe verse aardbeien (indien voorradig) 6,5
Softijs met verse aardbeien, aardbeiensaus en meringue sticks

Coupe Bastogne 5,5
Softijs met bastognekoekkruimels, kersen en slagroom

Coupe pineapple 6,5
Softijs met verse ananas, ananassaus en kokossnippers

Niftriks Boerke 5,5
Softijs met boerenjongens, karamelsaus en slagroom

Dierenbeker 2
Met softijs en mini-smarties (beker mag meegenomen worden)

Ice Coﬀee 4,5
Espresso met softijs, slagroom en kaneelsuiker

Wist u dat...
- Hoogeerd 40 hotelkamers heeft?
- U bij Hoogeerd terecht kunt voor vergaderingen, jubilea
en andere besloten aangelegenheden?
- Hoogeerd beschikt over 6 zalen van 2 tot 175 personen?

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/

NIFTRIK

LUNCHKAART
VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

SOEPEN

Inclusief minibroodje

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 9,5
Toast met champignons, spek, ui en tomaat, gegratineerd met kaas

Klein Niftriks meisje 6
Met één sneetje toast

Uitsmijter “Hoogeerd”
Met twee soorten beleg naar keuze (ham, kaas, spek) 8,5
Ham, kaas en spek 9,5

Sandwichproeverij vanaf twee personen 10 p.p.
Sneden oerbrood met daarbij tonijnsalade, rundercarpaccio, slagersbitterballen en brie

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 15,5 / 10,5
Met truﬀelmayonaise, pittenmix en oude kaas

Pastasalade met gerookte zalmsnippers 16 / 11
Met diverse soorten tomaten en een mosterd-dillesaus

Gegratineerde geitenkaas 15,5 / 10,5

Met frisse salade, salsa van geroosterde paprika,knoﬂook croutons en nootjes

PLATES

Inclusief salade

Gebakken schelvisﬁlet met brood 16,5 / met friet 18
Met piccalilly-mayonaise

Huisgemaakte kipsaté 1, 2 of 3 stokjes met friet 11 / 13 / 15
Huisgemaakte kipsaté 1, 2 of 3 stokjes met brood 10 / 12 / 14
Beide met satésaus en kroepoek

Hollandse biefstuk met brood 17 / met friet 18,5

SANDWICHES

Inclusief 2 sneden
vers oerbrood

Huisgemaakte rundercarpaccio 10
Met truﬀelmayonaise, pittenmix en oude kaas

Gerookte zalmsnippers 10
Met frisse roomkaas en komkommer

Tonijnsalade 8,5
Met augurk, zongedroogde tomaatjes en rode ui

Hoogeerd 8

Van het boerenland met gebakken champignons

Schnitzel met brood 13 / met friet 14,5
Halve schnitzel met brood 11 / met friet 12,5

EXTRA’S
Broodplankje 5
Schaaltje frites 2,8
Gemengde salade 2,8

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
Voor een allergenenkaart kunt u zich
wenden tot onze medewerkers.

