VOORGERECHTEN
carpaccio

gluten vrij

met pesto, Aceto Balsamico, Parmezaanse kaas, sla,
pittenmix en zongedroogde tomaat

gerookte zalm

met citroenmayo, kruidensla en desembrood

1190

champignons uit de oven

960

970

gamba piri piri

890

met knoflooksaus, aubergine, paprika, courgette, kaas,
kruidensla en toast

in olie met rode pepers en stokbrood

tomatensoep

690

lactose vrij

met soepballetjes, bosui en toast

SALADES
Parmazaanse kaas, zon gedroogde tomaat, pesto
en aceto balscimico

salade gerookte zalm

gluten vrij

met rode ui, olijven en citroenmayo

salade vega

gluten vrij

met warme groente, parmazaanse kaas,
pittenmix en pesto

1290
950
950

BURGERS IN HOES
hookhoes in burger ~ 1650

lactose vrij

zelfgemaakte burger met ui, champignons, sla en knoflooksaus

alles in burger ~ 1650

lactose vrij

zelfgemaakte burger met komkommer, tomaat, bbq saus, augurk, rode ui, spek, ei en sla

MET FRIET
» ALLE BURGERS ZIJN OOK VEGETARISCH TE VERKRIJGEN.

BEKIJK ONZE BORRELKAART

gluten vrij

LIEVER IETS LEKKERS
VOOR BIJ DE BORREL?

salade carpaccio

BIEFSTUK
VAN ‘T HOES

HOOFDGERECHTEN
biefstuk moetje

2800

biefstuk hook

2850

biefstuk hookhoes

2850

in boterjus gebakken ossenhaas met desembrood

in boterjus gebakken ossenhaas met rode peper en desembrood

VIS

in boterjus gebakken ossenhaas met champignon, ui en desembrood

biefstuk roerbak

in boterjus gebakken ossenhaas met groenten en desembrood

biefstuk peper

gebakken ossenhaas met overheerlijke pepersaus

ribeye 300 gram

2850

lactose vrij
gluten vrij

met chimichurri, gepofte tomaat en bosui

mixed grill voor 2 personen, prijs p.p

lactose vrij

een heerlijke mix van vlees

sate kip of varken

lactose vrij

met satésaus, krokante uienringen, atjar en kroepoek

spareribs

ALLE HOOFDGERECHTEN
WORDEN GESERVEERD MET FRIET
SALADE +2,50

KLEIN

huisgemaakte spareribs met eigen marinade

quiche vega

met geitenkaas, honing, hazelnoot en kruidensla

1950

zalmfilet

2190

heekfilet met ravigottesaus

2890

heerlijke zalm met groene asperges en
een citroen-dillesaus

2800

SCHNITZEL

2950

schnitzel hookhoes

1870

1750

schnitzel peper

1840

met gebakken spek, champignon en ui

met pepersaus

GROOT

1850 2150

lactose vrij

fish and chips

» ALLE SCHNITZELS ZIJN 300 GRAM

1690

DESSERTS IN HOES
cheesecake

met bastogne, ijs en slagroom

creme brulee
met ijs en slagroom

gluten vrij

790
790

friandiase

diverse lekkernijen

590

WIJNKAART
FLES

440 2550

West Kaap, Zuid-Afrika — Chenin Blanc

GLAS

bodega norton chardonnay

FLES

480 2700

Mendoza, Argentinië — Chardonnay

GLAS

masi pinot grigio

FLES

520 2750

Veneto, Italië — Pinot Grigio

bodega norton gruner veltliner

2990

chateau ste. michelle riesling

3350

boschendal 1685 sauvignon blanc

3100

Mendoza, Argentinië — Grüner Veltliner

WIT

Washington State, Verenigde Staten — Riesling

Franschhoek, Zuid-Afrika — Sauvignon Blanc

bodega norton chardonnay reserva 3250
Mendoza, Argentinië — Chardonnay

DESSERT
WIJNEN
culemborg moscato

West Kaap, Zuid-Afrika — Muscat

culemborg cape red

GLAS

tera al sole negroamaro
Apulië, Italië — Primitivo

bodega norton merlot
Mendoza, Argentinië — Merlot

GLAS

FLES

GLAS

FLES

440 2450
480 2550

maison didier joubert pinot noir

2950

bodega norton malbec reserva

3250

Languedoc, Frankrijk — Pinot Noir

Mendoza, Argentinië — Malbec

beronia reserva

3800

Rioja, Spanje — Graciano, Mazuelo, Tempranillo

MOUSSEREND
moet and chandon ice imperial

9500

Frankrijk — Champagne

GLAS

FLES

4 2550
90

FLES

440 2550

West Kaap, Zuid-Afrika — Cabernet Sauvignon, Cinsault

ROOD

GLAS

culemborg cape white

ROSÉ WIJNEN
the palm by whispering Angel

Provence, Frankrijk — Cinsault, Grenache, Syrah / Shiraz

domaine la colombette

Languedoc Roussillon, Frankrijk — Grenache

GLAS

3750
FLES

450 2550

IEMAND VERRASSEN? GEEF EEN DINERCADEAU!
Er is al een dinercadeau vanaf 25,00. Het DinerCadeau is te gebruiken bij
bier- en wijnlokaal ’t Hookhoes, restaurant Kreta, Gastrobar 1910 en bij Escape
Room Almelo. Bestel nu het DinerCadeau op www.geefeendinercadeau.nl

