LUNCHKAART

voor alle menu’s en evenementen
volg ons @hooghewater.nl

van 11.30 tot 17.00 uur

specials

uit onze steenoven

saté van de haas
13,95
ketjapsaus – gado gado - zoetzuur - frites

elzasser flammkuchen
crème fraîche - rode ui - spekjes

gamba’s
10,95
knoflook – spaanse peper - olijfolie - brood
poké bowl
9,95
lauwwarme sushi-rijst - sojaboontjes pickels van aubergine - krokante kip
ook vegan mogelijk!
taartje van biet
9,50
geitenkaas – appel - crème fraîche –
pannacotta van biet - brood

eitje
uitsmijter naturel
6,50
spek - ham - kaas; per item + 1,00
omelet met groente
ham – kaas; per item +1,00

7,95

u heeft keuze uit wit of donker rustiek
brood, dik gesneden boterhammen
100% natuurlijk 100% smaak

soepen
8,00

coburger flammkuchen
8,50
crème fraîche- coburger ham – rucola – geitenkaas

favorieten

tomatensoep
6,25
met een vleugje room en brood
soep van de dag
met brood

6,95

uurtje of wat
12-uurtje
11,50
soep van de dag - kaas – hollandsche kroket

gerookte zalm
11,95
kappertjes - rode ui - mosterd-dille dressing
rundercarpaccio
rucola – frisse mayonaise – grana padano –
pijnboompitjes - spekjes

11,95

kroketten
hollandsche kroket - franse mosterd

10,50

13- uurtje
12,95
soep van de dag – zalm – gamba’s

boerentosti
zalm
7,25
kappertjes – dille – rode ui
ambachtelijk
7,25
boerenham – kaas – tapenade
geitenkaas
spek – appel - honing

7,25

ook vegetarisch mogelijk
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
za-zo vanaf 10 uur te bestellen
mini appeltaartje - homemade

2,95

taart van de maand

2,85

slagroom

0,50

DESSERTS
met ambachtelijk Italiaans ijs
tiramisu
mascarpone, lange vingers, koffielikeur
en cacao

7,75

moelleux
lauwwarm chocoladetaartje
met yoghurt-ijs

7,25

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

5,95

BORRELKAART
ook na 17.00 uur te bestellen
gamba’s
6 stuks met knoflook, spaanse peper, olijfolie en brood

10,95

borrelplank voor twee
verrassende warme en koude hapjes

13,50

gehaktballetjes
8 stuks in huisgemaakte pindasaus en kroepoek

6,95

crunchy chicken bites
7,95
6 malse kipfiletstukjes in een krokant jasje met chili-mayonaise
hollandsche bitterballen
6 bitterballen met franse mosterd

Volg ons en blijf
7,25
op de hoogte van
alle menu’s, acties
en evenementen!

bittergarnituur
7,95
10 stuks diverse warme hapjes met verschillende@hooghewater
sauzen
mandje brood
met smeersels, voor 2 pers (4 pers. 7,50)

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!

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.

OPENINGSTIJDEN
vanaf 1 april is onze keuken geopend di-zo 11.30 -21.00 uur
Groenedijk 48 – 2904 LB Capelle aan den IJssel – 010 442 63 05
www.hooghewater.nl – mail@hooghewater.nl

4,50

