
Met alle liefde maken wij een heerlijke maaltijd voor je. Om een goede kwaliteit te 

kunnen bieden, vragen wij bij de reservering of je zou willen dineren. 

Je helpt ons enorm als je dat van te voren doorgeeft, 

zodat wij voldoende verse ingrediënten in huis hebben. 

Je hoeft niet door te geven wat je wilt eten, dat kun je bestellen wanneer je 

in het hotel bent. Wij doen ons best om aan al je wensen te voldoen. Ondanks 

de maatregelen willen wij gastvrij zijn! Toch kan het voorkomen dat niet 

alle producten voorradig zijn. In overleg zullen we dan kijken naar een goed 

alternatief. Wij rekenen hier op jullie begrip.

Je kunt tot 19.00 uur bestellen                                             
Wij wensen je een prettige en smaakvolle avond!

Welkom bij Hoogeerd

   EXTRA GENIETEN

Broodplankje 6
           Vers afgebakken brood met aioli, kruidenboter en roomboter 
   Bubbels om mee te beginnen 3,8

    Moscato d’Asti, per glas

    VOORGERECHTEN

   Tomatensoep 5,5
    Mosterdsoep 5,5

   Salade met geitenkaas 10
            peer, nootjes en honing
                       Rundercarpaccio 10
     met balsamicostroop,pittenmix, 
         oude kaas en frisse salade
         

HOOFDGERECHTEN

Twee kipsatéspiesjes 15,5
Met satésaus, atjar en kroepoek

Niftriks beroemde runderstoofpotje 18,50
Het stoofpotje waar je warm voor loopt

Zalmfi let 18,50
Met een sesam-teriyakisaus
Varkensschnitzel  15,5

Met champignonsaus
Vegetarisch gerecht mogelijk in overleg

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

DESSERTS 

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

                                         Tarte tartin 6
                                                       Met appel en Boerenjongens
    Softijs met kersen, Bastognekoek kruimels en slagroom 6,5
       Softijs met chocoladesaus en slagroom 6

Kijk ook op onze website www.hoogeerd.nl Like ons op www.facebook.com/Hoogeerd

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

FRIET & SNACKS

Kroket 2
Frikandel 2

Frikandel speciaal 2,5
Kaassouffl é 2,25

Mexicano 2,5
    Broodje kroket 3,00
  Broodje frikandel 3,00

Friet zonder 2,75
Friet met 3

Friet speciaal 3,25
Friet oorlog 3,25

Friet super speciaal 4,75


