menu
van 't hoes

Lunch & diner
Broodjes
Brood					€ 5,00
Vers gebakken oerbrood, wit of bruin.

Zalm en kappertjes			

€ 8,90

Carpaccio en truffel		

€ 9,50

Rookzalm geserveerd met rode ui, kruiden
kaas en kappertjes.

Geplette ossenhaas, parmazaanse kaas,
gedroogde tomaat en truffel dressing.

Geitenkaas en honing		

Zachte geitenkaas, nootjes, kruidensla
en honing.

Warm en vlees			

Varkensprocereur, gebakken champigonons
en ui en saté saus.

Tosti's
Ham en kaas				

€ 3,50

Geitenkaas en rode ui		

€ 4,50

In de pan gebakken tosti met ham, kaas,
rucola en geserveerd met tomaten salsa.

In de pan gebakken tosti met geitenkaas,
rode ui en basilicum dip.

Soepen
Tomaat en oude kaas		

€ 4,50

Broccoli en geitenkaas		

€ 4,50

Romige tomatensoep, geserveerd met
basilicum en soepstengels van oude kaas.

€ 6,90

Broccolisoep, geserveerd met geitenkaas en
een een krokant van seranoham.

€ 6,50

Salades

Eieren

Biefstuk en tauge			

€ 10,50

Salade met Oosters gemarineerde
biefstukpuntjes en taugé.

Ham en kaas				

€ 6,00

Gamba en Pesto			

€ 19,50

Omelet en groenten			

€ 7,20

Geitenkaas en Honing		

€ 9,50

Op wit of donkerbrood gebakken ei
met ham en kaas.

Op wit of donkerbrood gebakken omelet
met diverse groenten.

Salade met gamba's, pesto, pitjes en
krokante uienringen.

Salade met geitenkaas, honing,
krokantjes van brood en aceto balsamico.

Voorgerechten
Champignons en knoflook		

Champignons in bierbeslag, geserveerd met
warme knoflooksaus.

Rund en truffel			

Carpaccio met parmezaan, truffel, kruidensla
en pijnboompitten.

Pasta's
€ 7,50

€ 9,50

Tomaat en mozzarella		

€ 9,50

Buikspek van het Bentheimer varkentje
met hete bliksem en appelchips.

Fish and chips			
Geserveerd met huisgebakken friet en
remoulade saus.

Paddestoel en tomaat		

Portobello, tomatensaus, gegratineerd
met Bleu Stilton kaas.

€ 14,50

€ 13,50

€ 12,50

Schelvis en hollandaise		

€ 18,90

Varkenshaas en paddestoelen

€ 16,50

Schelvis, tomaten, antiboise en hollandaisesaus.

Gegrilde varkenshaas met een paddelstoelen
roomsaus.

€ 15,50

Klassiekers
Biefstuk en Moetje			

€ 19,90

Biefstuk en Hook			

€ 20,50

Biefstuk en Hookhoes		

€ 21,50

Sate en pinda				

€ 12,90

Ribs en ketjap			

€ 13,50

In boterjus gebakken biefstuk, geserveerd
met een krokant van brioche brood.

Specials
Buikspek en appel			

Pasta en gamba			
Pasta met gamba's, pesto, parmazaan
en notensla.

€ 9,90

Tomaat en mozzarella geserveerd met
kruidensla en een krokant van brood.

€ 13,50

Pasta paddestoel, parmazaan, seranoham
en truffel.

Zalm en komkommer			

Rookzalm, zoetzure komkommer, kropsla en
gepofte rijst.

Pasta en truffel			

In pittige boterjus gebakken biefstuk,
geserveerd met een krokant van
brioche brood.

In boterjus gebakken biefstuk,
geserveerd met gebakken champignons em ui
en een krokant van brioche brood.

Saté van varkenshaas, zoetzuur van
komkommer en krokante uienringen.

Spare-ribs gemarineerd met pittige
ketjapsaus (klein of groot te bestellen).

AL ONZE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD
MET FRIETJES EN SALADE.

Desserts
Land en water			

€ 12,50

Limoen en spekkoek			

€ 6,50

Kip in burger				

€ 11,50

Vanille en peer			

€ 5,50

Alles erop en der an		

€ 12,90

Monchou en Bastogne		

€ 6,50

Lam in burger				

€ 12,50

Vanille en aardbei			

€ 5,50

Huisgemaakte runderburger, gebakken
gamba, roille en kropsla.

Chicken krokant gebakken filet, rode ui,
tomaat en tjazikie.

Gebakken runderburger, ei, bacon, tomaat,
gegrilde paprika en kropsla.

Gebakken lamsburger, rode uien compote,
koriander en kropsla.

Limoentaart met spekkoek en gel
van granaatappel.

Vanille crème brûlée met peren ijs.

Monchoutaart met een bodem van
Bastogne en roodfruit.

Vanille-ijs met verse aardbeien
en slagroom.

Megaburger in Hoes
De sensatie van Almelo!
per 4 personen
te bestellen
Gebakken runderburger van
1,5 kilo geserveerd
met gebakken ei, kaas,
bacon, kropsla en
gegrilde paprika.

€ 37,50

1,5
kilo

100%
RUND

VEGETARISCH EN ALLERGIEEN
vegetarisch gerecht
ook te bestellen als vegetarisch gerecht
Heeft u een allergie? Meld het ons.

FEEST

in 't hoes
FEEST, BORREL, DINER
OF VERGADERING?
Meer informatie over zaalhuur of catering?
Bel 0546-825676 of ga naar onze websites.
www.hookhoes.nl & www.kreta-almelo.nl

WIL JE GRAAG OP DE HOOGTE
WORDEN GEHOUDEN VAN ALLE
ACTIVITEITEN VAN ‘T HOOKHOES?
VOLG ONS DAN OP FACEBOOK!
HOOKHOES GASTEN

Bij de borrel
Genietersplaat		

€ 14,00

Met diverse warme en koude hapjes.			

Nacho chips				€ 5,50
Met gehakt, kaas, guacemole en
crème fraîche.		

			12 stuks

24stuks

Bittergarnituur

€ 6,00		

€ 10,50

Oosters in de mix

€ 7,50		

€13,50

			12 stuks

Kaas en worstplankje		

€ 7,00

Mandje Stokbrood			

€ 4,50

Gemarineerde olijven		

€ 3,50

Puntzak friet			

€ 2,50

Geserveerd met Twentse mosterd,
Amsterdamse uitjes en cornichons.

Met pesto, kruidenboter, knoflook
en cocktailsaus.

Lekkere olijven in de mix.

Met truffelmayonaise.

Bitterballen		€ 6,00		€10,50

			12 stuks

Hook in the box

€ 8,50

Gehaktballetjes

Spare-ribs

In tempura gegaarde kip
Met chilisaus.

24 stuks

Alle klassiekers
per stuk

De Hookhoes klassiekers in een nieuw jasje!
Met ketjapsaus.

24 stuks

Gamba's met kop
Gemarineerd met de
welbekende dipsaus.

Oosters gemarineerd met
ketjapsaus.

