Wist je dat:
Hoogeerd een familiebedrijf is
dat al meer dan 100 jaar bestaat.
Hoogeerd vroeger een boerderij
was met een café aan de Loswal.
Zaal de Loonsewaard was de
koeienstal en de entree de melkstal.
Hoog-eerd dialect is voor
hoge aarde.
Wij deze zaal ook verhuren voor
trainingen, cursussen, vergaderingen,
jubilea, (verjaardags)feesten
en partijen.

Diner
AAN HET WATER

Hoogeerd over 40 hotelkamers
beschikt.

HOTEL - LUNCH - DINER - FEESTEN - VERGADERINGEN

Welkom bij Hoogeerd

HOOFDGERECHTEN
Angus hamburger 16,5

In deze roerige tijden zijn we blij
dat we je nog steeds kunnen verwennen.
Geniet van heerlijke gerechten,
met liefde bereid door onze keukenbrigade.

Op een heerlijk Briochebroodje met little gem, augurk, Cheddar kaas en BBQ saus

Runderbavette 20

Met een heerlijke rodewijn saus

Runderstoofpotje 20

Niftriks beroemde stoofpotje

Zalmfilet 18,50

In wittewijn saus met een vleugje mosterd

Varkenssaté 16,5

Met satésaus, cassave, atjar en frietjes

Wij wensen u een prettige en smaakvolle avond!

Vegetarische satéspies 16,5

Met satésaus, cassave, atjar en frietjes

EXTRA GENIETEN
Broodplankje 6
Vers afgebakken brood met aioli, kruidenboter en roomboter
Bubbels om mee te beginnen 3,8
Moscato d’Asti, per glas

U kunt extra saus bijbestellen

- champignonsaus (2,8), pepersaus (2,8) of knoflooksaus (0,50)

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een bijpassend aardappel- en
groentegarnituur en gemengde salade.

DESSERTS
Huisgemaakte chocolade brownie 5
Heerlijk genieten, vol chocolade...

VOORGERECHTEN
Tomatensoep 5,5
Groentesoep 5,5
Uiensoep 6
		
Salade met geitenkaas, pruimenchutney, walnoten en witlof 11
Rundercarpaccio met basilicummayonaise, balsamicostroop,
					
pittenmix en oude kaas 12
		
Wrap gevuld met zalmsnippers, bieslookroomkaas,
				
zoetzure komkommer en frisse salade 9

Kijk ook op onze website www.hoogeerd.nl

Ceesecake 6

Met caramel seasalt

Dame Blanche 6
Softijs met warme chocoladesaus

Niftriks Boerke 6,3
Softijs met boerenjongens en karamelsaus
					

Sorbert hoogeerd 6,5

Softijs, vers fruit en vruchtensaus

staat voor vegetarisch. Per gezelschap verstrekken wij één rekening,
alle prijzen zijn in euro.

Like ons op www.facebook.com/Hoogeerd

