
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 

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

Lunchkaart



Boerentosti 5,95
Tosti met jong belegen kaas

Tosti Hamkaas 5,95
Tosti met jong belegen Beemster kaas 

en ambachtelijke achterham

Tosti Amigo 7,95
Tosti met Tapenade, gedroogde ham, 

brie en zongedroogde tomaat   02
-2

02
3

Cadeau tip
Verras iemand eens

met een cadeaubon van 
De Hooghe Heeren

Plate à la De Heerlijckheid
Sappig Sateetje  18,50
Spies van kippendij met pittige satésaus, 
cassave, gekonfijte ananas en pindacrunch,
geserveerd met friet en mayonaise

Hooghe Heeren Burger 18,50
Runderburger met pulled pork, little gem sla,  
augurk, Cheddar kaas en homemade burgersaus  
op een kruidenbol, geserveerd met friet

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

Voor de kleintjes

Frisdrank 
Pepsi cola 2,95
Pepsi cola max 2,95
Sisi sinas 2,95
Royal Club cassis 2,95
Tonic 2,95
Rivella 2,95
Bitter lemon 2,95
Limonade 1,00
Melk 2,50
Fristi 2,95
Chocomel 2,95
Appelsap 2,95
Vers geperste jus d’orange 3,50
Lipton Ice Tea 2,95
Lipton Ice Tea green 2,95
Ginger ale 2,95

Mineraalwater

Plat 2,95
Bruisend 2,95
Fles plat 6,95
Fles bruisend 6,95

 
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!

Tosti’s 
wit of bruin

Lekker boerenlandbrood 
wit of bruin

Carpaccio
Broodje rundercarpaccio met zelfgemaakte 
truffelmayonaise, rucola, pijnboompitten, 

zongedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas
 10,50 

Tonijn Salade 
Tonijn, paprika, ui en mayonaise

10,50

Gerookte zalm
Broodje gerookte zalm met gemengde sla,

kappertjes, cherrytomaatjes en 
frisse citroenmayonaise

11,50

Pittige kip
Broodje malse kipfilet met paprika,  

ui en spicy chilisaus
11,50

Heerlijck Broodje Bal in de jus
Broodje met twee huisgemaakte

gehaktballen, Amsterdams zuur en
mosterd of satésaus

11,50

Twee kroketten
Broodje met twee verrukkelijke 

Grootmeester-kroketten en
een mixje van mosterd

9,50

Geitenkaas
Broodje met gegratineerde geitenkaas, 

honing, zongedroogde tomaatjes, rucola,
walnoten en balsamicosiroop

11,50

Twaalfuurtje
Broodje Grootmeester-kroket, 

broodje filet speciaal 
en pomodorisoep

11,95

Filet speciaal
Broodje filet van slagerij Schouten

met ei, ui en mayonaise
10,00

Wrap met falafel
Vegetarische wrap met falafel,  

avocado en komkommer
10,00

Koffie 
Koffie	 	 	 2,75
Cappuccino  3,25
Latte Macchiato  3,75
Espresso  2,75
Dubbele espresso 4,00
Warme chocomel 3,50
Koffie	verkeerd	 3,75

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

Thee
Thee, diverse smaken 2,50
Verse muntthee  3,50 
Gemberthee  3,50

Gebak 
Gebak van de dag  4,50
Ambachtelijke appeltaart 4,00
Slagroom  0,75

Maaltijdsalades
Alle salades worden geserveerd met brood en boter

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

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

Geitenkaas  15,50
Salade met gegratineerde geitenkaas,  
honing, komkommer, cherrytomaatjes 
en balsamicosiroop

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

Uitsmijters & Omeletten 
op brood

Uitsmijter ‘Dorpsrust’    8,50
Kaas, ham of spek

Uitsmijter combi    9,50
Met kaas en ham, met kaas en spek,  
met ham en spek of met alle drie

Uitsmijter ‘Hooghe Hoed’   13,00
Met carpaccio, parmezaanse kaas, rucola 
en zelfgemaakte truffelmayonaise

Uitsmijter Egg Royal    13,50
Met gerookte zalm en hollandaisesaus

Omelet ‘Platte Pet’    7,95
Met kaas, ham of champignons

Omelet combi     9,00
Met kaas en ham, met kaas en champignons, 
met ham en champignons of met alle drie

Lunchkaart 12:00 - 16:30 uur

Vegetarisch 
Veganistisch

Soepjes
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


