Voorgerechten
VAN 17:00 - 20:00 UUR

Broodplankje

€ 5,75

Brood | hummus | tapenade | aioli | kruidenboter
Charcuterie van de chef

€ 10,75

Paté | rauwe ham | worst | Amsterdamse uitjes | hummus
Kleurrijke tomatensalade

€ 9,75

Buffelmozzarella | crumble | drie kleuren tomaten
Gevulde kropsla met gamba's

€ 10,75

Sla | gamba's | basilicummayonaise
Rundercarpaccio

€ 11,50

Pesto | zongedroogde tomaten | rucola | Parmezaansekaas
Steak tartaar

€ 11,50

Kappertjes | rode ui | mosterd | kwartel ei | cornichons | worcestersaus
Lauwwarme biefstuk salade

€ 11,50

Gegrilde biefstuk | peer | croutons van desembrood
Tomatensoep

€ 6,25

Creme fraîche
Dagsoep

€ 6,25

Wisselende soep per dag | afgestemd op het seizoen

De Smaak Plank

Laat u verrassen met de favoriete gerechten van onze chefs. Deze gerechten serveren
wij op grote planken zodat u gezellig samen kan genieten van een heerlijk diner.
Minimaal voor 2 personen.
2-gangen smaak plank

€ 27,50 P.P.

Deze plank bestaat uit: de favoriete voor - en
hoofdgerechten van de chef.
3-gangen smaak plank
Deze plank bestaat uit: de favoriete voor - hoofd- en
nagerechten van de chef.

€ 32,50 P.P.

Hoofdgerechten
VAN 17:00 - 20:00 UUR

€ 16,50

Paella met kip
Paellarijst | kip | tomaat | paprika | doperwten

€ 24,50

Tournedos
Gebakken champignons

€ 18,95

Bife de Tira
Gegrilde biefstuk | in de lengte gesneden
Sliptongen

2 STUKS

€ 17,50

Citroenboter

3 STUKS

€ 20,50

Gebakken zalm op de huid

€ 18,95

Met salsa van de dag | afgestemd op het seizoen
Spareribs

€ 18,50

Vleesrijke Spareribs in eigen marinade bereid
Varkenshaas

€ 16,50

satésaus | kroepoek | atjar
Dorade

€ 17,50

Kruidenboter | uit de oven | hele vis | tijdens diner fileren
Benieuwd naar de dagelijkse gerechten? Wij helpen u
uiteraard graag verder.
Pasta van de chef

€ 16,50

Wisselend per dag | afgestemd op het seizoen
Vega van de dag

€ 17,50

Wisselend per dag | afgestemd op het seizoen

Bij de hoofdgerechten worden passende garnituren geserveerd.

Heeft u vragen, opmerkingen of allergieën wij helpen u uiteraard graag verder.

Desserts

Wentelteefjes

€ 7,95

Citroen hangop | aardbeien | framboos
Dame blanche

€ 6,95

Roomijs | chocoladesaus | slagroom
IJscoupe De Woeste Hoogte

€ 6,95

Roomijs | karamelsaus | slagroom
IJscoupe de Rimboe

€ 6,95

Sorbetijs | slagroom
IJscoupe ijs van co

€ 7,95

Het lekkerste ijs van de Veluwe
Wisselend per dag | vraag onze bediening
naar de smaak
Parfait

€ 7,50

Wisselend per dag | vraag onze bediening
naar de smaak
Toetsoepje

€ 6,95

Aardbei | Mango | Vanille ijs

WARME DRANKEN
LUNGO

€ 2,35

CAPPUCCINO

€ 2,85

ESPRESSO

€ 2,35

DUBBELE ESPRESSO

€ 3,25

LATTE MACCHIATO

€ 3,25

KOFFIE VERKEERD

€ 2,85

WARME MELK

€ 2,25

WARME CHOCOMELK

€ 3,25

SLAGROOM

€ 0,75

THEE

€ 2,25

VERSE MUNTTHEE

€ 3,25

VERSE GEMBERTHEE MET

€ 3,25

SINAASAPPEL OF CITROEN

SPECIAL COFFEE

@restaurantvanhoenderloo

IRISH MET JAMESON WHISKEY
IRISH CREAM MET BAILEYS
SPANISH MET TIA MARIA
ITALIAN MET AMARETTO
FRENCH MET GRAND MARNIER

€ 6,50

Voor de
kinderen

FRIETJE MET SNACK NAAR KEUZE

€ 6,50

Friet | mayonaise | appelmoes | Keuze uit:
Frikandel
Kroket
Kaassoufle
KINDERPIZZA MARGHERITA

€ 6,50

PASTA BOLOGNESE

€ 6,50

IJSJE

€ 3,50

Verrassingsijsje

Er liggen 10 pizza's op tafel
en je pakt er 2 weg. Hoeveel
heb je er dan?

Win een
waterijsje!

