LUNCH

HOOFDGERECHTEN

Van 12.00 tot 16.00 uur

Vanaf 17.00 uur

Sandwich Filet American

Surf & Turf

Een heerlijke sandwich met ui & peper 7,95

12-uurtje

Kogelbiefstuk met gamba’s & kruidenboter 21,75

Hegeburger

Keuze uit één van onze 3 soepen, een mini uitsmijter &
een belegd mini broodje van de chef 10,95

Broodje pulled spareribs
Een lekker brood met warm Spareribs vlees 8,95

Een heerlijke burger van Galloway gehakt.
Deze Galloway koeien lopen in de bossen
& op de heide rondom Schoonloo 17,25

Uut de Botten
Huisgemarineerde ‘Spareribs 18,75

Uitsmijter Hegeman
Uitsmijter met spek, ui paprika & champignon 8,75

Boerenschnitzel
met spek, ui, champignons & paprika 19,75

Broodje Gezond

Hegeman’s varkenshaassaté

Laat u verrassen door de chef! 7,95

in een nieuw jasje, laat u verrassen! 18,50

Vegetarische broodje
Met gegrilde groenten & komkommerchutney 7,50

Twee kroketten brood 7,50

Maaltijdsalade gerookte zalm 14,75
Vegetarische Hegeburger
een heerlijke huisgemaakte groenteburger 16,75

Chicken teriyaki

VOORGERECHTEN

gegrilde kipspies met ketjapsaus
& geserveerd met rijst 18,75

Vanaf 17.00 uur

Oosterse roerbak

Hegeman’s Broodplank

met diamanthaas en rijst 21,50

Gebakken witvis

breekbrood met heerlijke smeersels 7,75

Mosterdsoep

met mosterddille saus 19,75

Maaltijdsalade van gegrilde groenten

met appel & spek 5,25

Drentse kippensoep 5,25
Hegeman’s dagsoep

& komkommerchutney 13,75

vraag de bediening naar de dagsoep 5,25

Proeverij van soepen
kunt u niet kiezen tussen de bovenstaande soepen?
Dan krijgt u ze alle drie in een mini variant 5,95

* Bovenstaande wordt geserveerd met bordgarnituur,
aardappel wedges & een frisse salade *

Rolletjes van Carpaccio
gevuld met gehakt van rode ui en roomkaas 9,95

Gamba’s op zijn Hegeman’s
warm voorgerecht met heerlijke bereidde gamba’s 9,95

DESSERT
Hegeman’s Hangop
Romige hangop met roodfruit 6,95

KINDERMENU

Schoonloër sorbet
Sorbet van vers fruit en sorbetijs 8,25

Witte chocolade cheesecake

Feestfestijn

met rode vruchten saus en boerenroomijs 8,50

Poffertjes met feest 6,75

Warme appeltaart

Patatje met ….
Een bordje patat met frikandel, kroket of kaassoufflé 6,75

Kluifjes van de kok
Kinderportie spareribs 7,50

met stroopwafelijs en caramelsaus 7,75

Dessert voor twee (of één)
Van alles een beetje 7,75 p.p.

Visje op je bord
Kinderportie gebakken witvis 7,50

Ziet u deze afbeelding bij een gerecht staan?
Dan is dit gerecht vegetarisch of vegetarisch mogelijk.

