DINERKAART

vanaf 17.30 tot 21.00 uur

Welkom bij ’t Hooghe Water! De seizoenen zijn leidend voor onze gerechten. Klassiekers met
daarnaast ook moderne gerechten geïnspireerd door het huidige seizoen. Smakelijke herkenbare
ingrediënten die altijd puur worden benaderd en het product in zijn waarde laten.
WINTERACTIE! 2- gangen menu voor 20,- p.p. U kunt kiezen uit de gerechten met een ‘⧞’.
.

VOORGERECHTEN
Mandje brood
met seizoens-tapenade, olijfolie en zeezout, 2 pers. (4 pers. 7,50)

4,50

Soep
van de dag met brood

6,95

Gerookte zalm
met salade en mosterd-dille dressing

11,95

Garnalenkroketjes
met een zachte mayonaise

11,50

Poké Bowl
lauwwarme sushi-rijst met sojaboontjes en krokante kip

9,95

⧞

Rundercarpaccio
11,95
met een frisse mayonaise, Grana Padano, spekjes, pijnboompitjes en rucola

⧞

Carpaccio van biet
met geitenkaas, croutons en een sinaasappeldressing

⧞

9,50

Wij werken met dagverse producten, hierdoor kan een gerecht tijdelijk niet voorradig zijn.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee.

HOOFDGERECHTEN
WINTERACTIE! 2- gangen menu voor 20,- p.p. U kunt kiezen uit de gerechten met een ‘⧞’.
Gegrilde Zalm
hele moot met taboulé en chermoula-mayonaise

18,95

Tongfilet
3 stuks krokant gebakken met boterjus en citroen

19,95

Kip in ‘t Pannetje
kipkarbonade in de jus met wortel, tomaat en tijm

14,95

Runder Ribeye
met truffeljus en amandelpuree

19,95

Jalapeňoburger
14,95
100 % rundvlees met brioche bol, cheddarkaas en pikante tomatensalsa
Saté van de Haas
met huisgemaakte pindasaus, zoetzuur en kroepoek

17,95

Captains Dinner
kapucijners met spekjes, ui, piccalilly en uitgebakken speklap

14,95

⧞

⧞

⧞

Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met frites en mayonaise,
salade of dagverse groenten. Extra frites met mayonaise 2,50.

Gnocchi
gewokt met groenten in roomsaus met Grana Padano

15,95

IN GOED GEZELSCHAP
Om de kwaliteit van onze gerechten te waarborgen en de wachttijd te beperken, vragen wij groepen
vanaf 9 personen te kiezen uit maximaal 3 verschillende hoofdgerechten.

Wij werken met dagverse producten, hierdoor kan een gerecht tijdelijk niet voorradig zijn.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee.

NAGERECHTEN
Tip bij nagerechten
onze dessertwijn Navarro ‘Emergente’ Moscatel Dulce
Duo van advocaat
parfait en ijs van advocaat met Hierbas de Las Dunas

7,75

Moelleux
lauwwarm chocoladetaartje met yoghurt-mousse

7,25

Pavlova
met stoofpeertjes en stroopwafel-ijs

7,50

Lekkernijen
heerlijk voor bij de koffie of thee, 3 verrassende friandises

5,25

TER AFSLUITING
Irish koffie met Whisky, bruine suiker en slagroom

6,95

French koffie met Grand Marnier en slagroom

6,95

Italiaanse koffie met Amaretto en slagroom

6,95

Spaanse koffie met Tia Maria en slagroom

6,95

KINDERKAART
Wij hebben een menukaart voor kinderen. ’t Hooghe Water heeft kleurplaten, speelhoek met tv en dvd’s.
Ook zijn er speelplaatsen en een mini-tennisbaan. Vraag hier gerust om!
KEUKEN OPEN
vanaf 1 oktober tot 23 december donderdag – vrijdag van 17.30-21.00 uur.
Zaterdag – zondag van 11.30-21.00 uur. Voor grote groepen of partijen kunnen wij hiervan afwijken.
Voor meer informatie over receptie, diner, (verjaardags)feest, bruiloft, jubileum of vergadering:
www.hooghewater.nl óf vraag het ons!
Wij werken met dagverse producten, hierdoor kan een gerecht tijdelijk niet voorradig zijn.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee.

