DESSERTS
Grand dessert 8
Combinatie van verschillende zoetigheden

Yoghurt-bosvruchten ijs 6,5
Met bosvruchtencompote

Eigenwijze fruit tiramisu 7,5
Met vers zomers fruit

Nougat roomijs 7
Op een hazelnoot meringuebodem

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

NIFTRIK

DINERKAART
VAN 17:00 TOT 21:00 UUR

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

Heeft u lekker gegeten? Tip voor uw volgende bezoek:
Heerlijk genieten op het terras met onze tafelbarbecue,
makkelijk en lekker! Vanaf 19,5 p.p.
Vraag meer informatie aan onze medewerkers.

Per gezelschap verstrekken wij één rekening,
alle prijzen zijn in euro’s.
Voor een allergenenkaart kunt u zich
wenden tot onze medewerkers.

HOTEL - LUNCH - DINER - FEESTEN - VERGADERINGEN

VOORGERECHTEN

Inclusief minibroodje

Broodplankje 5
Met kruidenboter, knoﬂookmayonaise en tomatentapenade

Gegratineerde geitenkaas 10,5
Met frisse salade en salsa van geroosterde paprika,knoﬂook croutons en nootjes

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

Huisgesneden rundercarpaccio 10,5

Met truﬀelmayonaise, pittenmix en oude kaas

Salade met tonijn en tempura wasabi garnaal 11
Met licht aangebakken tonijn in een sesamjasje en gerookte wasabimayonaise

Salade Caprese met een kleurenpalet van tomaten 9

Met bolletjes buﬀelmozzerella en een frisse kruidendressing

Uiensoep met een kaasstengel 5,5
Huisgemaakte 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

HOOFDGERECHTEN
Tournedos 26,5
Met overheerlijke rode portsaus

Het beroemde runderstoofpannetje 20,5
Een stoofpannetje zoals ze die alleen in Niftrik kunnen maken

Gegrilde kalfsribeye 19,5
Met een lekkere knoﬂook-kruidenboter

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
Van het boerenland met gebakken champignons

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

SALADES

Groot / klein Inclusief minibroodje

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

Gegratineerde geitenkaas 15,5 / 10,5

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

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

SPECIALE MENU’S
Dagmenu 23
Iedere dag een wisselend driegangenmenu

Menu van de chef
Wisselend en culinair driegangenmenu samengesteld door de chefkok
onze bediening vertelt u graag meer over dit speciale menu

Seniorenmenu 18
Voor de kleine eters serveren wij het dagmenu in een kleinere portie op één bord.
Aanvulling van garnituren is mogelijk tegen betaling

Varkenshaasmedaillons 17
Gemarineerd in pesto met een heerlijke roomsaus

Hollandse biefstuk 19,5 *
Van het boerenland

Schnitzel 17 *
Op de huid gebakken zalmﬁlet 20,5
Met hollandaise-mosterdsaus

Gebakken schelvisﬁlet 19,5
Met piccalilly-mayonaise

Quiche 15,5
Met brie, prei, appel en cashewnoten

Pasta fusilli 16
Met verschillende soorten tomaten en roomkaas
* U kunt kiezen uit de volgende garnituren (1 keuze inbegrepen):

- Champignonsaus, stroganoﬀsaus, pepersaus, cocktailsaus of knoﬂooksaus
- Gebakken champignons, ui en spek
- Gebakken champignons

Deze gerechten zijn geschikt voor vegetarische gasten.

Kindermenu met kinderplacemat en potloodjes 7,3 / 8,5
Keuze uit 2 of 3 gangen, ook een gratis “boevenbordje” is verkrijgbaar

EXTRA’S

Portie fritessaus, curry, ketchup, knoﬂook- of cocktailsaus 0,5
Schaaltje frites, gemengde salades of warme groenten 2,8
Schaaltje champignon- stroganoﬀ- of pepersaus 2,8
Schaaltje gebakken champignons, ui en spek 3,5
Schaaltje appelmoes 1,5
Schaaltje satésaus 2,8
Alle hoofdgerechten komen met een bijpassend aardappel- en
groentegarnituur en gemengde salade.
Op aanvraag serveren wij u eenmalig kosteloos extra friet,
aardappelgarnituur, salade of warme groenten.

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/

