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HEGEMAN’S LUNCH van 12.00 uur tot 16.00 uur

Broodje Zalm 8,50
Open Sandwich zalm met bieslookroomkaas

Tosti Hegeman* 5,75
Tosti met kaas, salami, ui, champignon & paprika

Broodje Geitenkaas* 7,75
Open Sandwich met Bettine geitenkaas &
Cranberrycompote

Tosti* 4,00

| | | Brood, soep, salade & Plates | | |
12.00-16.00 uur & 17.00-20.30 uur

Hegeman’s Broodplankje 6,75
met verschillende smeersels
All day Soup

Tosti met ham & kaas

Tomatensoep* 5,00
Chef’s Favoriet Soep van het moment 5,25
Mosterdsoep* met appel & spek 5,25

Uitsmijter Hegeman* 8,25
Uitsmijter met ham, ui, champignons, paprika & spek

Twaalf uurtje 10,75
Keuze uit diverse soepen (zie All Day Long),
mini uitsmijter kaas, broodje kroket óf frikandel
& een rundvleessalade

Voorgerechten (de salade is ook mogelijk als maaltijdsalade)

Carpaccio 10,75
Gegratineerde champignons
met Old Amsterdam 8,75

Snackjes met friet 6,75

Salade Bettine Geitenkaas* 11,50

2 frikandellen, 2 kroketten óf 2 kaassoufflés* met friet

Plates

Twee kroketten met brood 6,75
Gehaktbal brood 7,50
Gehaktbal met brood
Uitsmijter* 6,75
Uitsmijter met ham & kaas

met friet, salade & fritessaus

Varkenshaassaté 15,50



Hete Kip, stukjes kip met groenten
& een pittige dressing 14,75
Spare-Ribs met 2 sausjes 15,75



Hegeburger B/C Burger van Galloway gehakt met
friet, salade en Bacon & Cheese 15,75
(kan ook zonder Bacon & Cheese)

Pannenkoeken
tot 16.00 uur

Kids only

Appel & spek 7,75
Spek 7,25
Naturel* 6,50

met friet, appelmoes en fritessaus 6,75

Appel* 7.25

Kwik, Kwek & Kwak, 5 kipnuggets
Minnie’s knikkerfeest, 5 bitterballetjes
Goofy’s knoeiparadijs*, Poffertjes
met heel veel feest

Boerenpannenkoek* 8,75
(spek, ui, paprika, champignons)

Kaas* 7,25
Kaas & spek 7,75

* = vegetarisch
óf vegetarisch mogelijk!!!
Allergenen? Geen probleem,
vraag onze bediening voor een goed advies

Voor meer gerechten z.o.z.

xx

HEGEMAN’S DINER xx
** vanaf 17.00 uur te bestellen **

Kogelbiefstuk

~~ Asperges ~~
Heerlijke Asperges van de familie Dilling uit
Drouwenerveen.

met huisgemaakte pepersaus 19,75

Boerenschnitzel
met spek óf kaas, ui,
paprika & champignons 19,00

Asperges geserveerd met
beenham, ei en botersaus
€ 19,75

Zalm

Asperges geserveerd met

met Hollandaisesaus 20,75

Galloway Stoofschotel

zalm en Hollandaisesaus
€ 21,75

Een stoofschotel van Gallowayvlees
met diverse groenten & aardappelen
verwerkt in een heerlijke stoof 20,75

Onze wijntip voor bij de asperges:
Casa Soave Classico

Warme Geitenkaas*
met Bettine Geitenkaas
& diverse groenten 17,50

Toetjes

Mixed Grill
met 3 sausjes 21,50

Dame Blanche

Schnitzel
met huisgemaakte pepersaus 18,00

Wokgerecht Kip
een pannetje met stukjes kip,
knapperige groenten, cashewnoten,
kerriesaus & rijst 17,75

ijs met warme chocoladesaus 6,00

Is ook lekker!
2 bolletjes vanille ijs met slagroom 4,75

Hegeman’s Lekkerste
stroopwafelijs met
Caramelsaus &
stukjes stroopwafel 7,25

Nacho Sin Carne*
Chili Sin Carne gegratineerd met
mozarella & koriander geserveerd
met nacho chips 17,25

Dubbel lekker
ijs met advocaat en chocoladesaus 6,75

**Alle gerechten worden geserveerd
met passend garnituur**

* = vegetarisch

Smeerfestijn
voor de kleinsten 4,75

Zomerse coupe
Aardbeien met vanille ijs & slagroom

