LUNCHKAART
van 11.30 tot 17.00 uur

SPECIALS

BOERENTOSTI

Jalapeňoburger
12,45
brioche bol - cheddar – tomatensalsa – met frites en mayo +2,50

Zalm
roomkaas – verse kruiden

8,75

Saté van de Haas
huisgemaakte pindasaus - zoetzuur - frites

13,95

Ambachtelijk
boerenham – kaas – tapenade

8,25

Gnocchi
groenten – roomsaus – Grana Padano

12,75

Brie
walnoot – cranberry

8,75

SOEP

LUNCH 2 boterhammen wit of donker

van de dag met brood

Gerookte zalm
kappertjes - rode ui - mosterd-dille dressing

12,95

Rundercarpaccio
rucola – frisse mayonaise – Grana Padano –
pijnboompitjes - spekjes

12,50

Kroketten
Bourgondisch draadjesvlees - Franse mosterd

10,50

12-uurtje
soep van de dag - kaas - Bourgondische kroket

11,50

13- uurtje
soep van de dag – zalm - garnalenkroket

13,95

Uitsmijter naturel
spek - ham - kaas; per item + 1,00

7,50

Bietencarpaccio
geitenkaas - croutons – sinaasappeldressing

11,50

6,95

Bij de lunchgerechten en tosti’s
serveren wij dik gesneden
donker of wit brood.
100% natuurlijk
100% smaak

KINDEREN
’t Hooghe Water heeft kleurplaten, speelhoek met tv en dvd’s.
Ook zijn er speelplaatsen en een mini-tennisbaan. Vraag hier gerust om!
Kinderlunch frikandel, kroket of kipnuggets met patat en appelmoes

7,50

Dikke boterham met jam of hagelslag

4,00

Pannenkoek met stroop of poedersuiker

6,00

Soep van de dag met brood

4,50

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.

GEBAK

BORRELKAART

za-zo vanaf 10 uur te bestellen
Appel-kruimeltaart

2,75

ook na 17.00 uur te bestellen

Brownietaart met kwark en bosbessen

2,85

9,95

Slagroom

0,50

Bruschetta’s
6 gegrilde broodjes met vlees, vis en vegetarische toppings
Borrelplank voor Twee
verschillende warme en koude hapjes

13,50

Gehaktballetjes
8 stuks in huisgemaakte pindasaus

6,95

Crunchy Chicken bites
6 malse kipfiletstukjes in een krokant jasje met chili-mayonaise

7,95

Bourgondische bitterballen
6 rijkelijk gevulde draadjesvlees-bitterballen met Franse mosterd

8,25

Bittergarnituur
10 stuks diverse warme bittergarnituur met verschillende sauzen

7,95

Mandje brood
met smeersels, voor 2 pers (4 pers. 7,50)

4,50

DESSERTS
met ambachtelijk Italiaans ijs
Duo van advocaat
parfait en ijs van advocaat met Hierbas de Las Dunas

7,75

Moelleux
warm chocoladetaartje met yoghurtmousse

7,25

Pavlova
met stoofpeertjes en stroopwafelijs

7,50

Lekkernijen
heerlijk bij de koffie of thee, 3 verrassende friandises

5,25

Volg ons en blijf
op de hoogte van
alle menu’s, acties
en evenementen!

OPENINGSTIJDEN
vanaf 1 oktober is onze keuken geopend do-vr 17.30 -21.00 uur
zat-zon 11.30-21.00 uur.

@hooghewater

Heeft u iets te vieren? Of wilt u trouwen aan de IJssel?
Voor meer informatie over receptie, diner, (verjaardags)feest, bruiloft of
vergadering: www.hooghewater.nl óf vraag het ons!

Groenedijk 48 – 2904 LB Capelle aan den IJssel – 010 442 63 05
www.hooghewater.nl – mail@hooghewater.nl
facebook.com/hooghewater – twitter.com/hooghewater

