Proefpannenkoek
Met verse aardbeien, chocoladesaus en Oreo
koekjes.
€ 11.40
De Wielewaal pannenkoek
De Wielewaal pannenkoek is met prosciutto,
geitenkaas, doperwten en verse munt.
€ 13.15
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

Broodje
Een Frans landbroodje met muhammara (spread
van geroosterde paprika’s en walnoten), avocado,
rode paprika, rucola, druiven en pijnboompitjes.
€ 7.00
Salade
Met gerookte kip, druiven, komkommer, rode
paprika, geroosterde pijnboompitjes, croutons,
een romige kerriedressing en brood van de bakker
met kruidenboter en een wisselende dip.
€ 10.95
Salade
Met gerookte zalm, komkommer, ei, zwarte olijven,
gedroogde tomaatjes, croutons, een romige
dressing en brood van de bakker met kruidenboter
en een wisselende dip.
€ 10.95
Aardbeien toetje
Verse aardbeien, meringue en slagroom.
€ 5.25
Koffie of thee met lekkere snoeperijtjes
Koffie, thee of cappuccino met een klein likeurtje
naar keuze en heerlijke snoeperijtjes.
€ 6.85

Huisgemaakte soep
Licht gebonden champignonsoep met lente ui en
verse tuinkruiden.
€ 4.95

Wifi netwerk is Hoogstraatje Gast.
Wifi code is Nijmegen.

Home made ice tea
Zelf gemaakte ice tea van groene thee, kokos
siroop, citroen en verse munt. Heerlijk fris en
verkoelend.
€ 3.75
Zomerthee
Frisse zomerthee met gember, citroen en
komkommer.
€ 3.50
Home made Fristi
Onze zelf gemaakte fristi bevat minder suiker en is
veel lekkerder!
€ 3.25
Smoothie
Tropische smoothie van passievrucht, mango,
acerola, kokos en ananas. Gemaakt van 100%
biologisch fruit.
€ 4.25

Hugo
Deze heerlijke wijncocktail afkomstig uit noord
Italië is erg populair in heel Nederland. Wij maken
dit verfrissende drankje zelf met witte
vlierbloesemsiroop, prosecco, mineraalwater en
verse munt.
€ 5.50
Aperol Spritz
Wederom uit Italië, een lekker fris aperitiefje
gemaakt van Aperol, prosecco en mineraalwater.
€ 5.50
Mimosa
Verse jus met prosecco en een druppie Cointreau.
€ 4.25

Zin in een frisdrank met véél minder suiker?
Royal Club Blood Orange & Ginger.
€ 3.50

Wisselbiertjes op de tap
Het hele jaar door hebben wij drie wisselende
biertjes die variëren per seizoen. Eén daarvan is
altijd een biertje van stadsbrouwerij De Hemel.
Deze Nijmeegse brouwerij is gevestigd in de
kelders van de Commanderie van Sint Jan in
Nijmegen. Wij vertellen je graag welke biertjes wij
momenteel op de tap hebben.

Royal Club Wild Berries & Mint.
€ 3.50

Ook op fles hebben wij, naast de vaste speciaal
biertjes, een paar wisselende speciaal biertjes.

Ginger beer, lekker fris!
€ 3.60

Texels Vuurbaak 5.5%
Vuurbaak van de Texelse bierbrouwerij is een
moutig speciaal bier in de stijl van de Ierse Red
Ale. Dit jubileumbier werd gebrouwen voor het 15jarig bestaan van de brouwerij én om te vieren dat
de Texelse vuurtoren 150 jaar bestaat.
€ 5.00

Rivella Cranberry
Rivella met de fruitige toevoeging van Cranberry.
Een lekkere frisdrank met natuurlijke ingrediënten.
€ 2.70
Bij de borrel:
Nootjes € 2.75
Olijven € 3.75
Tortilla chips met dips € 3.75
Broodplankje met dips € 5.50
Bitterballen van de buren (niet verkrijgbaar op
dinsdag) € 5.75

Filou 8.5%
Filou is een sterk blond bier, een échte
doordrinker. Filou wordt gebrouwen met Belgische
en Tsjechische aromahoppen, pilsmout en hergist
op de fles.
€ 5.00

