DE CAART
Vers huisgebakken brood met kruidenboter en…?

€5

Fresh home baked bread with herb butter and…?

VOORGERECHTEN

Heel/half portie

Oma’s rijkgevulde tomatensoep.

€ 7/4

Grandmothers richly filled tomatosoup.

Carpaccio van rund met truffelmayonaise, spekjes en Parmezaanse kaas.

€ 11/6

Beef carpaccio with trufflemayonnaise, bacon and Parmesan cheese.

Huisgemaakte pastrami van kalfsribeye, groene asperges en kruidenmayonaise.
Homemade pastrami of veal rib-eye with green asparagus and herb mayonnaise.

€ 10/6

Proeverijtje van vis: lollie van gerookte zalm met sesam, asperge bitterbal met
makreel mayonaise, sushi met gamba en een kreeftensoepje.
€ 13,5/7,5
A tasting of fish: lolly pop of smoked salmon, asparagus croquette with mackerel mayonnaise,
sushi with prawns and a lobster soup.

Bonbon van huisgerookte zalm, met frisse zomerse salade en roze peper dressing.
Bonbon of home smoked salmon with a fresh salad and pink pepper dressing.
€ 11/6
€ 7/4

Romige rucola soep met chips van seranoham.
Creamy rocket soup with chips of seranoham.

Salade met zoete paprika met een loempia met een feta basilicum en noten.

€ 10/6

Salad with sweet pepper and a spring roll with feta cheese basil and nuts.

Laat u verrassen met een tussengerecht van het surprise menu.
Surprise yourself with entremets from the surprise menu.

Surprise menu 3, 4, 5 of 6-gangen €27,50/€ 32,50/€ 36,50/€ 42,50
Uiteraard kunt u uw wens uitspreken over dingen die u liever niet wilt hebben.
Of course you can define your wishes for things you dislike

Wist u dat……
➳wij diner/geschenk bonnen van 25, 50, 75 & 100,- euro verkopen?
➳wij woensdag tot en met zondag geopend zijn voor lunch en diner?
➳wij op Facebook zijn onder de naam de Hooghcamer eten en drinken?
➳wij een all inclusive bruiloft verzorgen voor 3750,-?
mosterd,

melk,

noten,

tarwe,

eieren,

schaal/schelpdieren

€9

HOOFDGERECHTEN
€ 18

De lekkerste spare ribs met bbq- en knoflooksaus.
The Tastiest spare ribs with bbq- and garlic sauce. extra stuk/piece € 5,00

Dagelijks wisselende vissoort, vers van onze leverancier met…?

€ 20

Daily changing fish, fresh from the fish market with…?

Surf en turf met kalfsentrecote en gebakken gamba’s met verse groenten.
Surf and turf with veal sirloin and sautéed prawns and fresh vegetables.

€ 26
Zonder gamba’s € 20

Gebakken kabeljauw, lamsoren, zeekraal en een boter saus met kappertjes .

€ 20

Sautéed codfish fillet with samphire and a butter sauce with capers.

Gebakken ossenhaas, verse groenten en saus met gekarameliseerde knoflook. € 24
Fillet steak, fresh vegetables and a caramelized garlic sauce.

Gebakken maishoen omwikkeld met seranoham met een romige truffelsaus.

€ 20

Sautéed corn chicken wrapped in seranoham, fresh vegetables and creamy truffle sauce.

Zomerse pasta met groene asperges, zongedroogde tomaat, Parmezaanse
kaas en krokant van Halloumi.

€ 16

Summer pasta with green asperagus, sundried tomatoes, Parmezan cheese and
crispy of halumicheese.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en mayo naise.

DESSERTS

€7

Vanille crème brûlée met yoghurt honing noten ijs.
Vanilla crème brûlée with yoghurt honey and nuts ice cream.

Amandelcake met rood fruit en vanille ijs.
Almond cake with red fruit and vanilla ice cream.

Compote van perzik met frambozen dragon sorbet en gin tonic granité .
Compote of peach with raspberry tarragon sorbet and granite of gin and tonic.

Tiramisu met baileys ijs.
Tiramisu with baileys ice cream.

Kaasbordje met 5 verschillende soorten kazen.
Cheese plate with 5 different cheeses.

€9

