
Maak een feestje
van uw ontmoeting

 
 
 
 
 

Mogelijkheden en
prijslijst 2022

Heeft u iets te vieren? Een lunch of diner? Of een
andere gelegenheid waarbij wij iets voor u

kunnen betekenen met Eten & Drinken?
We helpen u graag bij de organisatie van uw

feest, maaltijd of bijeenkomst.
 

Dit alles kan in het restaurant of in een
vergaderruimte van Het Hooge Heem

georganiseerd worden. Daarnaast bieden wij ook
de mogelijkheid om dit in uw appartement te

verzorgen. Alles kan voor u gedaan worden: van
het maken van hapjes tot het feestelijk aankleden

van de ruimte. En natuurlijk doen wij de afwas.
 

In deze folder vindt u een selectie van
mogelijkheden voor borrel, lunch, arrangementen
en diner. Hooge Heem Eten&Drinken kan ook een

voorstel op maat maken.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Hooge Heem Eten&Drinken.

Telefoon: 0594-695810
Email: reserveringen@hethoogeheem.nl

Maak een feestje
van uw ontmoeting

Prijslijst diversen

Per stuk te bestellen

Bij de koffie/thee
Roomboter cake ( plakje) 
Appelpunt zonder slagroom
Appelpunt met slagroom  
Saucijzen broodje 
Petit four

Koffie is gratis 

Bij de borrel
Portie bitterballen per 6 stuks
Plankje kaas en worst 
Karafje met nootjes 

Snacks
Patat 
Kroket
Frikandel
Frikandel speciaal 
Hamburger
Hamburger speciaal
Bami schijf
Nasi schijf 
Portie bitterballen per 6 stuks

Lunch & Diner
Kop soep
Rauwkost 
Toetje van de dag
Los fruit per stuk 

Frisdrank/ bier/ wijn/ binnenlands gedestilleerd
Frisdrank per glas
Bier per fles
Wijn per glas
Jenever/ Beerenburg per glas 

€ 0,75
€ 1,30
€ 1,60
€ 1,85
€ 1,30

 
 
 
 

€ 3,20
€ 4,90
€ 3,40

 
 

€ 2,05
€ 1,45
€ 1,45
€ 1,80
€ 1,90
€ 2,20
€ 1,45
€ 1,45
€ 3,20

 
 

€ 0,85
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,70

 
 

€ 2,20
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
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Broodje gegrild kipfilet
Broodje brie/walnoot
Broodje kipkerrie met ananas
Broodje gezond
Broodje hamburger speciaal
Tosti ham/kaas
Wrap met beenham

Vleessalade
Aardappelsalade met spek en ui 
Zalmsalade.

Lunches
U kunt bij ons terecht voor een heerlijke lunch. We bieden
een uitgebreid aanbod van (luxe) broodjes, soepen, salades
en meer. Dagelijks kunt u genieten van verse producten, die
met smaak voor u worden bereid. 

Lunch  -  € 3,90 per persoon
Twee zachte bolletjes belegd met ham en kaas, melk of
karnemelk en een stuk fruit.

12 uurtje  -  € 4,55 per persoon
Wit of bruine boterham met ham en gebakken ei, zacht
bolletje met kroket en mosterd en een bolletje
huzarensalade.

Broodjes  -  € 2,60 per stuk

Salades  - vanaf € 6,50 per persoon (min. 10 pers)
U kunt kiezen uit:

De salades worden ruim gegarneerd met vleessoorten, 
groente, zuur en fruitgarnituur.
Bij de salades worden stokbrood en kruidenboter
geserveerd.

Voor de zalmsalade wordt een toeslag van € 0,50 per
persoon berekend.

Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak van
de warme bakker. 
Gevolgd door een bittergarnituur met 7 hapjes per
persoon: Gevuld ei, kaaspuntje, droge worst, puntje
cervelaatworst met augurk, haring op roggebrood,
ham rolletje met kruidenkaas, augurk met
boterhamworst en een bakje salade voor op de toast. 
Pinda’s en chips. 
Onbeperkt fris, sap, bier, wijn en binnenlands
gedestilleerde dranken.

Feestjes
Niets is zo gezellig als een borrel of een feest in goed
gezelschap. Geniet met uw gezelschap van lekkere hapjes
en drankjes. Wilt u iemand trakteren, feliciteren of
verrassen? Wij maken van uw verjaardag, borrel of
familiebijeenkomst een feestje!

Verjaardag arrangement -  € 11,65 per persoon

In combinatie met 3 bitterballen per persoon: € 14,00

Borrel arrangement    -    €  7,00 per persoon
Koffie, thee en verschillende soorten gebak. Nootjes,
kaas, worst en Kwekkeboom bitterballen.

High Tea
Een Engelse traditie, maar ook in Nederland niet meer
weg te denken. Een high tea bestaat uit allerlei zoete en 
 hartige producten. Geserveerd met thee, maar wenst u
liever koffie? Dat kan natuurlijk ook.

High Tea ( vanaf 2 pers.) -  €  8,55  per persoon
Etagère met mini petit fours, banaan eclair,
slagroomsoesje, mini tompouce, chocolade soesje,
brownie,  mini wraps en mini sandwich.

High Tea uitbreiden
Prosecco  € 2,65 per persoon
Verse jus d’orange € 2,65 per persoon 

Dineren
Samen dineren kan overal. Ook in het eigen appartement.
Diner (hoofdgerecht)  -  € 7,00 per persoon
Dagelijks kunt u kiezen uit 3 hoofgerechten
Diner (driegangen)  -  € 8,50 per persoon
Diner à la carte op afspraak  - € 20,20 per persoon
€ 27,30 per persoon inclusief drankjes
Roomservice in het appartement - € 25,00 per pers.
Mooi gedekte tafel, inclusief een wijntje en een bloemetje en
de afwas doen wij.

Warme en koude buffetten
Tijdens een warm of koud buffet is er voor ieder wat wils.
Maak het buffet extra speciaal door er een thema aan te
koppelen, bijvoorbeeld Italiaans, Oosters of Hollands. Veel
is mogelijk.

Stamppot buffet  -  € 15,50 per persoon
€ 22,50 per persoon inclusief drankjes
Er is een keuze uit drie soorten Hollandse stamppot en drie
soorten vlees. Bijvoorbeeld van hutspot, zuurkool,
boerenkool, speklapje, rookworst, klapstuk met augurken,
zilveruitjes en Groninger mosterd.

Oosters buffet  -  € 15,50 per persoon
€ 22,50 per persoon inclusief drankjes
Bami goreng, nasi goreng, witte rijst, kipsaté, babi
pangang, kipkerrie met kroepoek, sambal, atjar en
seroendeng.
 

HHH warm en koud buffet  -  € 20,20 per persoon
€ 27,30 per persoon inclusief drankjes
Warme gerechten, o.a. gehaktballetjes in zoetzure saus,
kipsaté in pindasaus, beenham met honing- mosterdsaus,
gebakken zalm, aardappelkroketten en witte rijst.
Koude gerechten, o.a. een vleesschotel met onder andere
rollade, een visschotel met onder andere gerookte zalm,
garnalen, rauwkostsalade, huzarensalade en een fruitsalade

Dessertbuffet  -  € 4,00 per persoon
Verschillende soorten bavarois met slagroom.

Kaas plateau  -  € 5,00 per persoon (min. 10 pers.)
Roquefort, Boursin, Brie, Camembert en Rambol met noten. 
De kazen worden geserveerd met stokbrood, roomboter en
notenmelange.


