DINERKAART

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.

vanaf 17.30 tot 21.00 uur
actie! 2- gangen menu voor 23,50 p.p.
u kunt kiezen uit de gerechten met ∞.
.

VOORGERECHTEN
mandje brood

4,50

met aioli, kruidenboter, olijfolie en zeezout,
2 pers.- 4 pers. 7,50
spaanse gamba’s

6,25

soep
van de dag met brood

6,95

10,95

met knoflook, spaanse peper en olijfolie
ceviche

tomatensoep
met een vleugje room

11,50

poké bowl ∞
9,95
lauwwarme sushi-rijst met sojaboontjes,
pickels van aubergine en krokante kip

van zeeduivel met antiboise van
frambozenazijn, tomaat en zwarte olijven
duo van vis ∞

11,95

gerookte zalm met mosterddille en gamba’s
coburger ham
salade met een saus van chocolade en
chips van peperkoek

11,50

rundercarpaccio
11,95
met een frisse mayonaise, grana padano,
spekjes, pijnboompitjes en rucola

poké bowl
9,95
lauwwarme sushi-rijst met sojaboontjes en
pickels van aubergine – als hoofdgerecht +5,00
taartje van biet ∞
met geitenkaas, appel, crème fraîche
en pannacotta van biet

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.

actie! 2- gangen menu voor 23,50 p.p.
u kunt kiezen uit de gerechten met ∞.
.

HOOFDGERECHTEN

IN GOED GEZELSCHAP
Om de kwaliteit van onze gerechten te waarborgen en de
wachttijd te beperken, vragen wij gezelschappen
vanaf 12 personen te kiezen uit maximaal 3 verschillende
hoofdgerechten. Vanaf 13 personen hebben wij een
aangepaste kaart.

gegrilde zalmfilet
19,95
met chermoula mayonaise en taboulé
souvignon blanc

weizener

tongfilets ∞
19,95
met witte wijnsaus en muskaatdruiven
souvignon blanc

pilsener

piccata
16,95
dunne gemarineerde kipfilet met citroen en
kappertjes
semidulce

la chouffe

gevulde paprika ∞
15,95
met gewokte groenten en sauce soubise
chardonnay

weizener

hoofdgerechten worden geserveerd met frites,
mayonaise en dagverse groenten.
luxe gemengde salade met frisse dressing 2,75

kogelbiefstuk
18,95
met saus van gepofte knoflook en
gerookte rode ui
tinto roble

ipa of leffe blond

ribeye
zachtgegaard in een saus van
bier op de tap
montepulciano

leffe blond

saté van de haas ∞
met ketjapsaus, gado-gado,
zoetzuur en kroepoek
rosado

18,95

16,95

la chouffe

chaudfontaine
4,50
plat of bruisend bronwater, 0,75l.
meer wijnen en bieren op onze drankenkaart
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.

Sommige gasten zoeken het nagerecht als eerste uit. Het is
dan ook een heerlijke afsluiting van een diner!
Wij raden bij onze nagerechten onze dessertwijn aan:
Navarro ‘Emergente’ Moscatel Dulce

NAGERECHTEN
tiramisu

7,75

shared dessert

12,50

mascarpone, lange vingers, koffielikeur
en cacao

proeverij van onze nagerechten voor twee
7,25

moelleux
lauwwarm chocoladetaartje
met yoghurt-ijs

7,25

advocaatje
leef je nog
7,25
mousse en parfait van advocaat
met Hierbas de las Dunas

6,95

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

5,95

mini appeltaartje - homemade
met vanille-ijs en slagroom

6,95

coffeespecials
6,95
voor als u geen trek heeft in een dessert of ter afsluiting van het diner
irish coffee
met whisky, bruine suiker en slagroom
french coffee
met grand marnier en slagroom

italian coffee
met amaretto en slagroom
spanish coffee
met tia maria en slagroom

voor meer informatie over receptie, diner, (verjaardags)feest, bruiloft, jubileum of vergadering:
www.hooghewater.nl óf vraag het ons!
blijf op de hoogte van alle menu’s en evenementen via onze nieuwsbrief of
volg ons op social media: @hooghewater.

