Diner na
Voorgerechten
Soep van de chef
Carpaccio met brokkelkaas, pijnboompitten,
spek, sla en truffelmayonaise
Gamba’s gepelde gamba’s gebakken met
knoflookbrood en Spaanse peper
Vegetarische lenterol met cashewnotensaus 
Proeverij voor diverse gerechten van de
voorgerecht kaart (min. 2 pers, prijs p.p.)
Salades
Spicy chicken luxe sla met kippendijen,
champignons, paprika, ui, en taugé
Deep sea luxe sla met tonijn, kappertjes, ui,
bieslook-crème, room en komkommer
Geitenkaas salade luxe sla met walnoten,
komkommer, zongedroogde tomaatjes en
honing-mosterd dressing
Hoofdgerechten
(Onderstaande gerechten worden geserveerd
met verse friet m.u.v. Risotto)
HiP burger van angus beef met cheddar kaas
en uien
Saté spies van kippen dijen met cassave,
kroepoek, atjar en satésaus
Bavette (rund) met rodewijnsaus
Risotto met paddenstoelen, gekonfijte tomaten,
pecorino en spinazie 
Gebakken roodbaars filet met gamba’s en
kruiden-roomsaus
Gegrilde zalm met mosterd-dille saus
Spareribbetjes zoet of pittig met knoflook saus
Ossenhaas reepjes met shiitake ketjapsaus
Proeverij hoofd diverse gerechten van de
hoofdgerecht kaart (min. 2 pers, prijs p.p.)

7,9
10,5
13,2
7,1
10,5

12,0
11,1
11,7

13,6
13,2
23,0
10,2
22,1
17,3
14,3
17,7
18,9

Nagerechten
New York Cheesecake cheesecake met een
bolletje Oreo-ijs
Churros met vanille ijs en chocoladesaus
Chocolade Chocolade Chocolade met chocolade
mousse, chocolade ijs en chocolade brownie
Proeverij na diverse gerechten van de nagerecht
kaart (minimaal 2 personen, prijs p.p.)

10,5

Kids (tot 12 jaar)
Mini kids
rundvlees kroket | frikandel | kipnuggets |
pannenkoek met twisterfriet, appelmoes,
kinderijsje en een verrassing

10,5

Menu’s
Menu van de chef vraag aan de bediening naar
het menu
Proeverij menu diverse gerechten van de voor-,
hoofd- en nagerecht kaart (min. 2 pers, prijs p.p.)
3 gangen keuzemenu

36,3
29,4

Voor
Soep van de chef / Carpaccio / Lenterol
Hoofd
Zalm / Saté / Hip burger / Risotto
Na
Churros / Chocolade, chocolade, chocolade

9,2
6,6
7,9

Lunch & Diner

Lunch tot
Desem brood mais/meergranen
glutenvrij brood
Tonijnsalade met gekookt ei, ui en kappertjes
Carpaccio met pijnboompitten, sla, truffel
mayonaise, gebakken spek en oude kaas
Spicy chicken kip met sambal, sweet chilli, paprika,
taugé, champignons en ui
2 kroketten rundvlees met twisterfriet
Warm vlees fricandeau, ui, paprika, champignons
curry en chilisaus

+ 1,0
7,8
8,5
8,9
8,4
8,4

Club sandwich
Club sandwich vis zalm, tonijn, ui, bieslookcrème
en kappertjes
Club sandwich kip spicy kip, paprika, taugé, ui,
spek en champignons

14,2
11,5

9,8
7,0
10,8
12,7
8,9
9,5

17,5
11,5

Eieren op desem mais- of meergranenbrood
Uitsmijter of omelet naturel 
beenham/kaas/spek/champignons/tomaat
Omelet rol met spinazie, crème fraîche en
gerookte zalm

7,6
+ 0,9
12,3

Kids kinderen tot 12 jaar
Mini kids rundvlees kroket | frikandel | kipnuggets
met twisterfriet, appelmoes en een verrassing
Kinderijsje

Zoet
4,0
3,9
5,2
3,1

Appeltaart
Dagtaart
Cheesecake
Brownie chocolade-noten
Onze zoetigheden worden vers geleverd door
Nonna & Nene’s kitchen

Vegetarische lenterol met cashewnotensaus
HiP burger vanAngus beef met cheddar-kaas,
uien en friet
Gegrilde zalm met mosterd-dille saus en friet
Risotto met paddestoelen, tomaat, pecorino en
spinazie
Saté spies van kippen dijen met adjar, kroepoek,
satésaus en friet
Gamba’s gepeld met knoflookbrood en
Spaanse pepers
Ossenhaas reepjes met shiitake ketjapsaus en friet

7,1
13,6
17,3
10,2
13,2
13,2
17,7

Bites

Klokgerechten
-uurtje broodplank met desembrood, gerookte
zalm, garnalen kroket, tonijnsalade en garnering
-uurtje broodplank met desembrood, rundvlees
kroket, gebakken ei, carpaccio en garnering

7,9
3,9
6,3
+ 1,9
+ 1,9

Soep van de chef
Verse friet met mayonaise
Pannenkoek naturel
kaas en/of spek
appel, rozijnen en kaneel

HiP topper

Ciabatta
Super fit met ham, kaas, tomaat, komkommer,
paprika, luxe sla en een gekookt ei
Mozzarella met mozzarella, tomaat, pesto,
serranoham en rucola (uit de oven)
Beenham met brie, zongedroogde tomaten en
honingmosterd dressing (uit de oven)
Gerookte zalm met avocado spread, ui en luxe sla
Hummus met gebakken groenten en
pijnboompitten
Geitenkaas met honing, walnoot, zongedroogde
tomaat, komkommer en luxe sla (uit de oven)

Diversen

7,3
4,0

Borrelplank met div. kaas & worst, nootjes, gevulde
pepers, zongedroogde tomaten, olijven en druiven
Broodplankje met aïoli, olijfolie en zeezout
Nacho’s met guacamole, chilisaus en kaas
Kaasstengels (6 stuks)
Bitterballen (6 stuks)
Bittergarnituur (16 stuks)

29,2
6,6
6,7
6,6
6,6
16,1

Fingerfood
Samen bij HiP
met butterfly gamba’s, pikante kip, twister friet,
diverse soorten kaas en worst, olijven, brood en aïoli
Vrienden van HiP
met spare ribbetjes, calamaris, twister friet,
diverse soorten kaas en worst, olijven, brood en aïoli
Vega is HiP
met geitenkaas envelopjes, groenten kroketjes,
risotto, twister friet, diverse soorten kaas,
olijven, brood en aïoli

17,6
14,6

15,2

Salades
Spicy chicken met kippendijen, champignons,
paprika, ui en taugé
Deep sea met tonijn, kappertjes, ui, bieslook-crème,
room en komkommer
Geitenkaas met walnoten, komkommer,
zongedroogde tomaatjes en honing-mosterd
dressing

12,0
11,1
11,7
Vegetarisch

Vegan

Voor veganisten en gasten met een allergenen intolerantie of andere dieet
wensen staan onze koks klaar om een aangepaste maaltijd voor u te verzorgen

