
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.

We hebben alles in eigen huis

Bruiloft

Audio, Video en Licht

Ook je bruiloftsfeest vier je 
gezellig bij de Hooghe Heeren!

Vraag ons naar de 
mogelijkheden

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.

VacaturesCheck onze websitedehoogheheeren.nl



Dinerkaart 17:00 - 21:00 uur
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Maaltijdsalades

Alle salades worden  
geserveerd met friet

Geitenkaas 16,50
Salade met gegratineerde 
geitenkaas, honing, 
komkommer, cherrytomaatjes 
en balsamicosiroop

Carpaccio 17,00
Salade met rundercarpaccio, 
komkommer, cherrytomaatjes, 
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas 
en truffelmayonaise

Gerookte Zalm 18,50
Salade met gerookte zalm, 
komkommer, tomaat,  
kappertjes en citroenmayonaise

Wijn

Rood     
 glas fles
Herdade das Albernoas (Portugal) 4,50   22,00
Syrah (Frankrijk) 5,00     24,00
Boira (Italië) 5,00 24,00

Wit 
Pinot Grigio (Italië) 4,50     22,00
Verdejo(Spanje) 4,50     22,00
Casa Lluch (Spanje)                            5,00 24,00
Chardonnay (Frankrijk) 5,00 24,00

Rose
Bleu Blanc Thau (Frankrijk) 4,50 22,00

Bubbels
Cava (Spanje) glas 6,50 fles 32,50
Prosecco (Italië) glas 6,50 fles 32,50

Soepen

Pomodorisoep 6,50
Huisgemaakte tomatensoep met 

roomschuim, basilicumolie en croutons

Soep van de Chef 6,50
Dagelijks wisselende soep samengesteld op 

basis van inspiratie en aanbod verse producten

Eddie’s Gamba Pannetje 13,50
Gamba’s met een verrassende 
geheime marinade van de Chef

BBQ Chicken Wings 10,75
Knapperige kipvleugeltjes van de 
Green Egg, geserveerd met lekker 
afbreekbrood en pittige aioli

Huisgemaakte  
Oude Kaas Kroketjes 10,50
Zó lekker met onze zon gedroogde 
tomatenmayonaise!

Koude
voorgerechten

Broodbol 5,75 
Afbreekbrood met zelfgemaakte 
kruidenboter, pittige aioli en tapenade

Broodbol de Luxe 8,75
Afbreekbrood met zelfgemaakte 
kruidenboter, pittige ailoi en tapenade, 
gecombineerd met Italiaanse gedroogde 
ham en olijven

Carpaccio 11,75
Rundercarpaccio met zelfgemaakte 
truffelmayonaise, rucola, pijnboompitjes  
en Parmezaanse kaas

Tonijn Sashimi 14,50
Licht geroosterde tonijn met sesam,  
zoetzure gember, wakame en oosterse 
mayonaise

Gerookte Paling 16,50
Oer-Hollandse gerookte paling op  
foccacia-toast, opgeheerlijkt met
zeekraal en huisgemaakte 
limoenkoriandermayonaise

Durf, Surf & Turf 13,50
Vleesch & Visch in de vorm van dun 
gesneden kalfsvlees, gamba’s en  
een hemelse mango chutney

Feestelijke Vegan Bowl 9,50
Een kom met Japanse rijst,  
zoetzuur van komkommer, edamame 
boontjes, radijs, avocado en mango

 
Heeft u een 

allergie of dieetwens? 

Laat het ons weten wanneer 
u aan tafel gaat (of tijdens het 
reserveren) en wij zorgen dat u 

evengoed heerlijk kunt eten!

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 fire 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

Hoofdgerechten

Sappig Sateetje 18,50
Kippetje van Thaam Dam met  

pittige satésaus, cassave kroepoek,  
gekonfijte ananas en pinda crunch

Hooghe Heeren Burger 18,50
Runderburger op een heerlijke kruidenbol

met pulled pork, little gem sla, augurk, 
Cheddar kaas en homemade burgersaus 

Malse Rumpsteak Biefstuk 21,75
Kostelijke rumpsteak met pepersaus, geflankeerd 

door geroosterde aardappeltjes en groenten

Flat Iron Steak 27,00
Superzachte sukadesteak. Geserveerd met

spicy truffeljus en Hollands garnituur

Côte de Boeuf  
voor 2 personen 600 gr 69,00

Prachtige malse steak van het ribstuk.
Geserveerd met groente- en aardappelgarnituur.  

2 sauzen naar keuze: aioli, kruidenboter,  
BBQ saus, pepersaus, Spicy Truffel jus

Chef’s Mixed grill 28,50
Biefstuk, kippendijtjes, spareribs en

kebab op een plank met Franks barbecuesaus 
en Michaels pittige aioli om te dippen

Gebakken Zalmfilet 24,50
Op de huid gebakken zalmfilet met bimi, 

aardappelmix en Argentijnse salsa

Zalige Zeewolf 24,50
Zeewolf met citroenrisotto, 

geroosterde asperge, basilicumboter en  
een knappertje van gedroogde ham

Heerlijcke Pastei 16,50
Pastei met een krokante korst van bladerdeeg, 

gevuld met groenten van het seizoen, 
aardappel en ragout

Mexicaanse Vegaburger 16,00
Vegaburger met avocado, tomatensalsa 

en Cheddar op een bietenbol

Vegan Mais Spareribs 15,00
Western style gegaarde mais spareribs 

met barbecuesaus, zoetzure komkommer 
en pinda crunch

Pokébowl Kip 19,00
Kom met Japanse rijst, krokante kip,  

edamame boontjes, avocado, zoetzure 
komkommer, radijs en mango chutney

De hoofdgerechten worden geserveerd met 
friet, salade en huisgemaakte compote

Nagerechten
Dame Blanche 8,50

Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Voorjaars Coupe 8,50
IJstrio van hazelnoot, pistache en sinaasappel

met een vleugje kahlua en slagroom

Chocolade Avontuur 8,50
Diverse bereidingen van chocolade

Cheesecake 8,50
In de smaak citroen met een bolletje bramenijs

Hazelnootschuim 8,50
Hazelnootmeringue, hazelnootijs en vanillesaus

Scroppino 9,50
IJscocktail van limoen, wodka, prosecco en vanille ijs

Coole Kids Cup 6,95
Vrolijke dierenbeker met vanille ijs en slagroom

(Psst… je mag de beker houden!)

Bolletje ijs 2,25
Keuze uit vanille, hazelnoot, sinaasappel, pistache, 

chocolade, braam en limoen

Extra toef slagroom 0,75

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

Voor de kleintjes

Patatje ‘Hoogwouder kermis’ 8,75
Patatje met kroket, frikandelletjes of kipnuggets.  
Met appelmoes, mayonaise, komkommer en snoeptomaatjes

Pizza ham / kaas 6,75
Pizza met tomatensaus  en ham / kaas 

Pif Paf Poffertjes 4,75 
Pif Paf Poffertjes met stroop en poedersuiker

Vegetarisch 
Veganistisch

Wat zijn onze koks  
deze keer tegengekomen 

op de markt?

Warme 
voorgerechten


