Proefpannenkoek
Een heerlijke zoete pannenkoek met stroopwafel,
vanille- en toffeesaus.
€ 10.90

Winter tosti
Een heerlijke tosti met gebakken spek, kaas, appel
en dadelstroop.
€ 6.00

De Wielewaal pannenkoek
De Wielewaal pannenkoek is met spek, geitenkaas
en vijgenjam.
€ 12.65

Salade
Met een blauwschimmel kaas van Hollandse
bodem; Blue de Wolvega, verse peer, walnoot,
gebakken spekjes, dadels, croutons en vloerbrood
van de bakker met huisgemaakte kruidenboter en
een wisselende dip.
Blue de Wolvega is een harde kaas met een
opvallend zachte en romige smaak.
€ 11.50

Vanaf 2018 steunt ’t Hoogstraatje schooltuin de
Wielewaal. De Wielewaal is een moestuin langs de
Ooysedijk. Hier komen schoolkinderen met hun
klas zelf hun groente verbouwen, midden in de
natuur.
Wil jij hun helpen bij de lessen? Ze starten in april
met zaaien en poten en ze oogsten tot aan de
zomervakantie. De lessen zijn op dinsdag en
donderdag. Aanmelden kan door een e-mail te
sturen naar wielewaal@fo.nl met vermelding van je
telefoonnummer.
Wil jij hun op een andere manier steunen? Bestel
dan de Wielewaal pannenkoek. Er gaat per
pannenkoek € 1.00 naar schooltuin de Wielewaal.
Meer weten? www.schooltuindewielewaal.nl

Huisgemaakte soep
Bloemkoolsoep met uitgebakken spekjes en
gorgonzola kaas.
€ 4.75

Salade
Met gebakken geitenkaasjes (met spek
omwikkeld), witlof, komkommer, rode paprika,
pijnboompitjes, croutons en vloerbrood van de
bakker met huisgemaakte kruidenboter en een
wisselende dip.
€ 11.50
Speltbeslag!
Gezond, voedzaam en ook nog eens hartstikke
lekker. Alle pannenkoeken zijn te verkrijgen in
deze heerlijke beslag soort. De toeslag op de spelt
pannenkoek is € 1.00 net als bij de boekweit- en
meergranenpannenkoeken. Proeven maar. 😊

Toetje
Een weckpotje met meringue, bosvruchten,
slagroom en Bastogne crumble.
€ 4.50
Koffie of thee met lekkere snoeperijtjes
Koffie, thee of cappuccino met een klein likeurtje
naar keuze en heerlijke snoeperijtjes.
€ 6.85
Koffie met een lekker siroopje
Met kaneel-, hazelnoot- of karamelsiroop en
slagroom.
€ 3.40
Brownie Hot Chocolat
Verwen alert !! 😊 Warme chocomel met
brownie siroop en slagroom.
€ 4.00
Warme chocomel
Met kaneel-, hazelnoot-, of kokossiroop en
slagroom.
€ 4.00
Warme chocomel
Met Baileys en slagroom.
€ 6.20

Wisselbiertjes op tap
Vast op de tap hebben wij Grolsch Pils en Grolsch
Weizen. Daarnaast hebben we het hele jaar door
twee wisselende biertjes die variëren per seizoen.
Wat op dit moment op de tap zit kun je vinden op
onze bierkaart.
De 5de tap is het hele jaar gereserveerd voor een
tapbiertje van brouwerij De Hemel. Deze
Nijmeegse stadsbrouwerij is gevestigd in de
kelders van de Commanderie van Sint Jan in
Nijmegen. Hier brouwen en schenken zij met groot
enthousiasme hun ambachtelijke bieren.

Wisselbiertjes op fles
Ook op fles hebben wij, naast de vaste speciaal
biertjes, ook een paar wisselende speciaal biertjes.
Ons team vertelt je graag wat wij momenteel op de
tap of fles hebben. Eventueel kun je het ook zelf
bekijken op de bierkaart.

Wifi code = nijmegen

