LUNCHKAART

tussen 12 en 17 uur

VOORAF GENIETEN
Broodplankje – vers afgebakken brood met aioli, roomboter en kruidenboter 6,00

SOEP geserveerd met een minibroodje en kruidenboter

klein / groot

Soep van de chef, wisselende soep, vraag bij onze medewerkers
Huisgemaakte tomatensoep, licht romig
Groentesoep, heldere runderbouillon met verse groenten en soepvlees
Uiensoep, met een vleugje tijm

4,50 / 6,00
4,00 / 5,50
4,00 / 5,50
4,50 / 6,00

SPECIALITEIT
Niftriks Meisje
2 sneden toast uit de oven met ui, spek, champignon, tomaat en kaas

9,25

.

Niftriks Meisje klein, met 1 snede toast, maar net zo lekker

6,50

TOSTI met een rauwkostsalade
Tosti ham en kaas

4,75

.

Tosti ham, kaas en ananas

5,25

OERBROOD Donker, vers afgebakken
Huisgemaakte tonijnsalade met augurk, rode ui en zongedroogde tomaatjes

8,50

.

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, krokante spekjes en oude kaas

10,00

.

Brie met honing en een notenmix

9,00

..

Slagerskroketten naar keuze 1 of 2 kroketten

6,50 / 9,50

.

Zalmsnippers met yoghurt-dille-saus, zoetzure komkommer, mini tomaatjes 10,00

UITSMIJTERS wit brood of bruin brood
oerbrood + € 1,00

Met bolletje huzarensalade + € 1,00
Met slagarnituur

Uitsmijter met twee soorten beleg (ham, kaas of spek)

8,50

..

Uitsmijter met drie soorten beleg (ham, kaas en spek)

PLATE SERVICE wit brood of bruin brood

9,50

Inclusief salade garnituur

oerbrood + € 1,00

Kipsaté (2 spiesjes)

met brood 13,50

met friet 15,00

Runderbavette met geb. champignons

met brood 16,50

met friet 18,00

met brood 16,50

met friet 18,00

met brood 13,00

met friet 14,50

.

Zalmfilet met yoghurt-dille-saus
.

Schnitzel op de plaat gebakken

Bedragen zijn in euro’s.

Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd Maasbandijk 10 6606KB Niftrik / Wijchen
024-6414032
info@hoogeerd.nl
www.hoogeerd.nl

LUNCHKAART tussen 12 en 17 uur
MAALTIJDSALADES geserveerd met een minibroodje en roomboter
Salade Rundercarpaccio
klein
11,50
groot
met frisse salade, truffelmayonaise, uitgebakken spekjes en oude kaas

16,50

Salade gegratineerde geitenkaas
klein
met frisse salade, rode biet, notenmix en honing

15,50

10,50

groot

Salade met zalmsnippers
klein
10,50
groot
15,50
Met pastasalade, mini tomaatjes, zoet zure komkommer, rucola en yoghurt-dille-saus

IJSKAART tussen 12 en 22 uur
Sorbet Hoogeerd
Grote sorbet van softijs met vruchtensaus, vers fruit en slagroom

6,50

Coupe
Klein schaaltje softijs met vruchtensaus, vers fruit en slagroom

5,00

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

2,00

Bedragen zijn in euro’s.
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