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HEGEMAN’S LUNCH Tot 17.00 uur

| | | ALL DAY LONG | | |
Hegeman’s Broodplankje 6,50

Broodje Zalm 8,50
Waldkorn broodje of Italiaanse bol met
bieslookroomkaas, zalm en kappertjes

Tosti Hegeman* 5,50
Tosti met kaas, salami, ui, champignon & paprika

Broodje Geitenkaas* 7,75
Waldkorn broodje met Bettine geitenkaas,
Cranberrycompote & pijnboompitjes

Tosti* 4,00

Heksenkaas, kruidenboter & tapenade

All day Soup met een broodje
Tomatensoep* 4,75
Groentesoep 4,75
Mosterdsoep* met appel & spek 5,00
Schoonloër Kip-Kerrie soep* met lente ui 5,00
Voorgerechten (Salades ook mogelijk als maaltijdsalade)
Carpaccio met pijnboompitten, zongedroogde
tomaten & Parmezaanse kaas 10,75

Tosti met ham & kaas

Salade Zalm met een frisse dressing en kappertjes 11,25
Salade Bettine Geitenkaas* 10,25
Salade met gebakken Gamba’s 10,25
Champignons in knoflook gebakken* 9,50

Uitsmijter Hegeman* 8,00
Uitsmijter met ham, ui, champignons, paprika & spek

Broodje Komkommersalade* 7,25
Waldkorn broodje of Italiaanse bol met huisgemaakte
komkommersalade

Twaalf uurtje 10,75

Plate met friet, salade & fritessaus



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

Snackjes met friet 6,75
2 frikandellen, 2 kroketten óf 2 kaassoufflés* met friet

Broodje Gezond* 7,50
Waldkorn broodje of Italiaanse bol gezond




Varkenshaassaté 15,50
Hete Kip, stukjes kip met groenten
& een pittige dressing 14,25
Spare-Ribs met 2 sausjes 15,75
Halve Kip (goed bereid kost even tijd) 14,75

Hegeburger B/C 15,75
met aardappelwedges, salade,
Bacon, Cheese & fritessaus
(kan ook zonder Bacon & Cheese)

Boerenomelet* 7,75
Pannenkoeken

Een omelet met spek, ui, champignons & paprika

Snackjes brood 6,75

tot 17.00 uur

2 frikandellen, 2 kroketten óf 2 kaassoufflés*
met brood

Gehaktbal brood 7,50
Gehaktbal met brood
Uitsmijter* 6,75
Uitsmijter met ham & kaas
Sandwich Carpaccio 10,25

Appel & spek 7,75
Spek 7,25
Naturel* 6,50
Appel* 7.25
Boerenpannenkoek* 8,75
(spek, ui, paprika, champignons)

Kaas* 7,25
Kaas & spek 7,75

Sandwich met huisgemaakte pesto spread, carpaccio,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

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

Kids only
met friet, appelmoes en fritessaus 6,50

Kwik, Kwek & Kwak, 5 kipnuggets
Knorretje, 5 frikadelletjes
Minnie’s knikkerfeest, 5 bitterballetjes
Goofy’s knoeiparadijs*, een pannenkoekje
met heel veel feest

Voor meer gerechten z.o.z.
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Toetjes

** vanaf 12.00 uur te bestellen **

Dame Blanche

Rib-Eye Steak

ijs met warme chocoladesaus 6,00

met homemade kruidenboter 22,25

Boerenschnitzel
met spek óf kaas, ui,
paprika & champignons 18,75

Drents boerengerecht
met stukjes varkenshaas, groenten

Zoete Chocolade Zonde
chocolade mouse, chocolade ijs
& slagroom 7,00

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

& aardappelen in één pannetje 16,75

Zalm
met kruidig jasje & dille-, lente-ui saus 21,75

Galloway Stoofschotel
Een stoofschotel van Gallowayvlees
met diverse groenten & aardappelen
verwerkt in een heerlijke stoof 20,25

Warme Geitenkaas*
met Bettine Geitenkaas
& diverse groenten 16,75

Dubbel lekker
ijs met advocaat en chocoladesaus 6,75

Boerenjongens
met ijs! 6,50

Smeerfestijn
voor de kleinsten 4,75

Zonnige Sorbet

Varkenshaas
omwikkeld met spek, een homemade Portsaus,

ijs met vruchten 6,50

& zongedroogde tomaat 19,75

Schnitzel
met Stroganoffsaus 17,75

Wokgerecht Kip
een pannetje met stukjes kip,
knapperige groenten, cashewnoten,
kerriesaus & rijst 16,75

Gevulde Wraps*
wraps met groenten & kikkererwten 16,25

Sliptong
met huisgemaakt remouladesaus 20,75

Galloway Bonenschotel
met Gallowaygehakt, verschillende soorten
bonen & diverse groenten verwerkt
in een lekkere schotel 20,25

Verse Asperges
van fam. Dilling uit Drouwenerveen

met huisgemaakte Hollandaise saus,
krieltjes, puree, spinazie,
warme beenham & ei € 19,50

óf met een
mootje zalm € 21,50

