
In De Hooghe Heeren in Hoogwoud 
komt alles samen

Dorpsrust. Feestgedruis.
Heerlijk heden. Ver verleden.
Grand Café. Bruine kroeg.
Ongedwongen. Nog ientje toe.
Platte petten. Hooghe hoeden.
Veel beleven. En niks moeten.

Voel je welkom bij De Hooghe 
Heeren
en geniet… www.dehoogheheeren.nl 

Dinerkaart

Bij De Hooghe Heeren kan bijna alles… Feestjes en gezelligheid, maar 
ook (zakelijke) events, trainingen en vergaderingen.

We beschikken over vijf unieke ruimtes waar je écht iets bijzonders van 
je feest, training, expositie, show, vergadering of event kunt maken.
Samen maken we er een onvergetelijke happening van!

Weten wat de mogelijkheden zijn?
Bel 0226 351566 of mail info@dehoogheheeren.nl

Feestje of vergadering?

Verenigingen
Ruim twintig Hoogwouder verenigingen hebben hun onderkomen bij 
De Hooghe Heeren gevonden. Er wordt bij ons gedart, geschaakt, 
gebridged, gebiljart, gekolfd, gedanst, geacteerd, gezongen, 
gemusiceerd, geballet en nog veel meer.

Alles hebben we in eigen huis Lang geleden was er 
eens een nederzetting in 
het Noorden van Holland 

dat werd omringd door 
bossen en landerijen. Als 
je goed luisterde hoorde 

je er nog net het ruisen 
van de Zuiderzee. Omdat 
het dorpje wat hoger was 

gelegen werd het 
Hoogwoud genoemd. 
Dankzij de vruchtbare 

grond en de visserij 
was het leven er goed 

en waren de mensen er 
gezond en tevreden.

Bruiloft

Audio, Video en Licht

Ook je bruiloft feest vier je 
gezellig bij de Hooghe Heeren!

Vraag ons naar de 
mogelijkheden

VacaturesCheck onze websitedehoogheheeren.nl



Dinerkaart 17:00 - 21:00 uur

Als je bord leeg is, mag je een 
cadeautje uitzoeken uit 
de schatkist!

Voor de kleintjes

Patatje ‘Hoogwouder kermis’ 8,50
Patatje met kroket, frikandelletjes of kipnuggets. 
Met appelmoes, mayonaise, komkommer en snoeptomaatjes

Pizza ham / kaas 6,50
Pizza met tomatensaus  en ham / kaas 

Pif Paf Poffertjes 4,50 
Pif Paf Poffertjes met stroop en poedersuiker

Nagerechten
Dame Blanche 7,50

Vanille-ijs met warme chocoladesaus

Apple Crumble 7,95 
Knapperig appeltaartje met yoghurtijs

Tiramisu 7,95
Italiaanse topper met mascarpone, koffi e en lange vingers

Zomerse Sorbet 7,95
Coupe met fris fruit en verschillende smaken sorbetijs

Coupe Groot 7,50
Coupe met verse aardbeien, 3 bollen vanille-ijs en slagroom

Sgroppino 9,50
Klassieke mix van limoenijs, vanille-ijs, vodka en prosecco

Coole Kids Cup 5,50
Vrolijke beker met vanille-ijs en slagroom

(Psst… je mag de beker houden!)

Bolletje ijs 2,25
Keuze uit vanille, kokos, hazelnoot 

en diverse smaken sorbetijs

Extra toef slagroom 0,50

06-2022

Vegetarisch

Maaltijdsalades

Alle salades worden geserveerd 
met friet

Gerookte zalm 
Salade met zalm, komkommer, 

tomaat, kappertjes en 
citroenmayonaise

18,00

Geitenkaas
Salade met warme geitenkaas, 

honing, komkommer, cherrytomaatjes, 
walnoten en balsamicosiroop

15,50

Ceasar
Salade met little gem, gegrilde 

kippendij, spek, Parmezaan-
mayonaise en gekookt eitje

17,50

Carpaccio
Salade met rundercarpaccio, 

komkommer, cherrytomaatjes, 
pijnboompitjes, parmezaanse kaas en 

pesto mayonaise
16,00

Hoofdgerechten

De hoofdgerechten worden geserveerd met 
friet, salade en huisgemaakte compote

Sappig Sateetje 17,50
Spies van kippendij met pittige satésaus, 

kroepoek, atjar tjampoer 
en gefrituurde uitjes

De Hooghe Heeren Burger 16,50
Hamburger gegratineerd met spek, cheddar, 

augurk en tomatenmayonaise

Mexicaanse Vega Burger 15,50
Vegetarische hamburger van avocado, cheddar 

en tomatensalsa

Lekker (Bief) Stuk 21,50
Malse biefstuk met roergebakken groenten 

en champignonroom- of portsaus

Grillspies Ossenhaas 26,50
Spies van de grill met ossenhaas met paprika 

en ui, geserveerd met aioli

Chef’s Special Dagprijs
Keuzestress? Met de Chef’s Special zit je altijd 

goed!

Keep Calm & Eat Zalm 25,00
Zalmfi let op z’n lekkerst met bearnaisesaus 

en bacon

Vers uit de zee Dagprijs
Boter-bij-de-vis met wat er vandaag aan 

de hengel hing

Ravioli Caprese 15,50 
Gevulde deegenvelopjes, tomatensaus, rucola, 

Parmezaanse kaas en basilicumolie

Warme 
voorgerechten

Eddie’s Gamba Pannetje
Gamba’s van de Chef in een 
lekker pittig marinadebadje
12,50

We Are The Champignons
In roomsaus gegratineerde 
champignons uit de oven
9,50

Crispy Garnalenkroketjes
Krokante garnalenkroketjes met 
cocktailsausdip 
12,50

Soepen

Pomodori soep
Italiaanse tomatensoep met 

roomschuim, basilicum olie en 
croutons

6,50

Soep van de chef
Wat hebben de koks deze keer 

in de pan
6,50

Koude
voorgerechten

Broodbol
Lekker afbreekbrood met zelfgemaakte 
kruidenboter, aioli en pesto
5,50

Broodbol de Luxe
Lekker afbreekbrood met zelfgemaakte 
kruidenboter, aioli en pesto, gecombineerd 
met Italiaanse gedroogde ham en een 
portie olijven
8,50

Carpaccio
Rundercarpaccio met zelfgemaakte 
pestomayonaise, rucola, zongedroogde 
tomaatjes en Parmezaanse kaas
11,50

Sashimi van Tonijn
Plakjes rauwe tonijn met huisgemaakte 
wasabinaise en kikkoman-gel
12,50

Heerlijck Vispaletje
Visbordje met paling, zalm en garnalen 
16,50

Burrata
Met pomodori tomaten, balsamico parels 
en pesto 
11,00

Ham Meloen Hooghe Heeren Style
Serranoham, gemarineerde meloen, 
balsamico siroop en focaccia 
10,50

Wijn

Rood     glas fles

Herdade das Albernoas (Portugal) 4,00   20,00
Syrah (Frankrijk)    4,50     22,00
Boira (Italië)    4,50 22,00

Wit 
Pinot Grigio (Italië)   4,00     20,00
Verdejo (Spanje)   4,00     20,00
Casa Lluch (Spanje)                            4,50 22,00
Chardonnay (Frankrijk)   4,50 22,00

Rose
Bleu Blanc Thau (Frankrijk)              4,00 22,00

Bubbels
Cava (Spanje)   glas 5,50     fles 29,50
Prosecco (Italië)   glas 5,50     fles 29,50

Speciale koffie
Caramellino    5,50
Latte met caramelsiroop en slagroom

Coco Loco    5,50
Latte met kokossiroop en slagroom    
  
Irish coffee    7,50
Ierse whiskey, bruine suiker en slagroom

Kiss of fi re    7,50
Tia Maria, Cointreau en slagroom

Italian coffee    7,50
Amaretto en slagroom

Spanish coffee    7,50
Licor 43 en slagroom

Chef’s coffee    7,50
Kahlua, Sambuca en slagroom


