HOOFDGERECHTEN VLEES:

LEKKER VOORAF:
Mandje brood met kruidenboter

€ 3,50

Carillada de ternera
Runderstoofpotje in rode wijnsaus

SOEPEN:

Lamskoteletjes met citroen en Salsa Verde

Tomatensoep

Gegrilde goed gekruide lamskoteletjes

Provencaalse tomatensoep met verse tomaten en spekjes

€ 5,50

Een vers getrokken heldere kippensoep

€ 5,50

Huisgemaakte visbouillon met diverse soorten vis

€ 6,95

Soep van jonge, oude en Parmezaanse kaas met brood

€ 6,95

VOORGERECHTEN:

Spare-Ribs

Knoflookbroodje

Burger Hoogh

Langzaam gegaarde spareribs met een huisgemaakte marinade

€ 3,50

Gegratineerde geitenkaas
Geitenkaas met paprika en ui

€ 5,95

Trio van Vis
Een trio van Tonijnsalade, Noorse garnalen en gerookte zalm

€ 6,95

Gebakken champignons
Hartige champignons met spek, uitjes en tuinkruiden

€ 6,95

€ 14,50

Parillade de Argentina
Een mix van de grill: saucijs, varkensfilet, kip en rundvlees
met chimichurri

Mediteraan knoflookbroodje

€ 18,95

Schnitzel
Huisgemaakte gepaneerde varkensschnitzel

Soep Hoogh Bezoeck

€ 16,95

Tournedos
Gegrilde Tournedos

Vissoep

€ 16,95

Sollomillo de Cerdo
Varkenshaasje met dadels en noten

Kippensoep

€ 16,95

Huisgemaakte burger met onze eigen bbq-saus, tomaat, komkommer,
bacon en een gebakken ei

€ 16,95
€ 15,50
€ 14,50

Gegrilde kip met paprika
Kip van onze lavagrill met verse gegrilde paprika

€ 15,95

Kipsaté
Gemarineerde kipsaté met huisgemaakte satésaus en kroepoek

€ 14,50

Carpaccio
Rundercarpaccio, sla, pijnboompitjes, Parmezaan en pestomayonaise

€ 7,95

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en bijpassend
garnituur.

HOOFDGERECHTEN VIS:

ONZE DESSERTS:

Gegrilde Dorade
Dorade van de grill op een bedje van rucola en balasamico creme

€ 17,95

Gamba’s al Ajillo
In knoflook gebakken gamba’s met pikante pepertjes

€ 16,95

Kabeljauw
In de boter gebakken kabeljauw met dillesaus

€ 16,95

Zalm
Gegrilde zalm met salsa verde

€ 16,95

Pangafilet
Gebakken pangafilet met gekaramelliseerde uitjes

€ 14,50

€ 6,95

Sorbet
Boerenroomijs met vers fruit, aardbeiensaus en échte slagroom

€ 6,95

Dame Blanche
Twee bollen vanille ijs met warme chocolade en slagroom

€ 6,95

Perentaart
Perentaart met bolletje vanille ijs en slagroom

€ 6,95

Dessert Hoogh Bezoeck
Luikse wafel met warme kersen, vanille ijs en slagroom
Koffie met chocolaatjes, koekje, amaretto likeurtje en slagroom

€
€
€
€
€
€

2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
2,50

MAALTIJDSALADES:
Salade Hoogh Bezoeck
Gemengde salade, komkommer, tomaat, gebakken kipfilet,
banaan, champignons, spek en pijnboompitsjes

Boerenroomijs met warme kersen en échte slagroom

€ 7,95

Koffie Hoogh Bezoeck

EXTRAS:
Sla
Friet
Pepersaus
Champignonsaus
Dillesaus
Satésaus

Boerenroomijs met warme kersen

€ 14,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en bijpassend
garnituur

€ 6,95

