Proeverij menu
Bij Mieke’s eten en drinken kunt u van 17:00 tot 21:00 uur genieten
voor het ALL-IN bedrag van € 26,50 p.p.! (exclusief drinken)
U bestelt per keer één gerecht uit ons proeverij menu, dat aan tafel
geserveerd wordt. U kunt uit onderstaande gerechten bestellen tot
onze keuken om 21:00 sluit!
• Crèmesoep van lente-ui met garnaaltjes V
• Tomatensoep met balletjes, room en prei V
• Broccolisoep met taugé en gerookte kip V

V = Vegetarisch of kan vegetarisch
•	Heeft u een allergie of speciale
wensen?
• Heeft u iets te vieren?

Laat het ons weten!

Kinder 'proeverij' menu

Desserts (ook na 21:00 uur te bestellen)
•	Dame Blanche; vanille ijs met
		 warme chocoladesaus

€ 7,50

• Sorbet; bosbessen ijs, vanille ijs en vers fruit

€ 7,75

• Panna Cotta met witte chocolade
		 en warme kersen

€8,25

• Aardbeien yoghurt taart met lange vingers
		 en aardbeien ijs

€8,75

• Frambozen taartje met frambozen ijs
		 en frambozen saus

€ 8,75

•	K lein ijsje; vanille ijs en rood sorbet ijs

€ 4,75

Koffie Specialiteiten

€ 6,75

• Chorizo kroketjes met salade en tuinkruidensaus

Ook aan onze jongere gasten is
gedacht! Kinderen kunnen bij ons ook
"Proeven en Genieten" en kunnen
kiezen uit de onderstaande gerechten:

• 'Surf & turf'; burger en een butterfly gamba met chili saus

• Tomatensoep met balletjes

•	Runder carpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes
en truffel mayonaise

• Fruitcocktail

• Wieringer Coffee

• Mini frikandellen met friet

• Irish Coffee

• Wrap met gerookte zalm, salade en kappertjessaus

• Churro's met poedersuiker

• French Coffee

• Kaasstengels met salade en grove mosterd mayonaise V

• Vissticks met friet

• Wakame bitterbal met salade en oosterse knoflooksaus V

• Mini hamburger + ketchup & mayo

• Mini vega burger met verse uien en saus van eekhoorntjesbrood V

• Mini kaassouffle's met rosti

• Warm vlees met stokbroodje, satésaus en gedroogde uitjes

• Piccolino met ham, kaas en tomaat

• Quiche met geitenkaas, paprika en aceto balsamico V
• Chicken wings met gefrituurde uienring en Bombay mayonaise

• 'Vitello Tonato'; dungesneden kalfsvlees met tonijn mayonaise
• Gerookte kipsalade met kerriesaus en een zoute stengel

• Varkenshaas medaillon met brie en rode wijn uiensaus
• Taartje van gerookte vis met mierikswortelsaus
• Victoriabaars filet met zongedroogde tomatensaus en rösti
• Zalmfilet, gegrild, met pesto saus en zoete aardappel chips
• Kabeljauw kibbeling met frietjes en remouladesaus

koffie met Ierse whiskey

• Spanish Coffee
• Italian Coffee

koffie met Grand Marnier
koffie met Cuarenta Y Tres (Licor 43)
koffie met Amaretto

• D.O.M. Coffee

koffie met Dom Benedictine

• Kipnuggets met appelmoes

• Baileys Coffee

koffie met Baileys

• Poffertjes met poedersuiker

• Brasil Coffee

 ij de kindermenu’s is per kind
B
één kinderijsje inbegrepen!
* Kinderen van 0 t/m 3 jaar
eten gratis mee
* Kinderen van 4 t/m 11 jaar
€ 12,25 per kind.

• 'Kapsalon' pulled porc met frietjes, koolsalade en barbecuesaus
• Brie in filodeeg met honing en noten V
• 'Caprese'; tomaat met mozzarella, basilicum en salade V
	Bij elke gang kunt u gratis extra bij-bestellen:
brood met aioli, frietjes of een frisse salade
‘Mieke`s’ dinerbon; het lekkerste kado om te geven of te krijgen!

koffie met Wieringer bittertje

Rijksstraatweg 15, 1777 PE Hippolytushoef
Tel. 0227 - 59 25 85

• Mieke`s Coffee

koffie met Tia Maria en Grand Marnier
koffie met Chocolade lekkernijen

Mieke's is ook het adres voor:
• Lunch
• A la carte diner
• Catering
• Bruiloften
• Feesten
• Verjaardagen
• Workshops

• High tea`s
• Vergaderingen
• Hapjes en salades
• Overwerk maaltijden
• Buffetten
• Cursus locatie
• Fijn buitenterras

Heeft u iets te vieren of is er een andere speciale
gelegenheid? Wij maken voor u graag een passende
en persoonlijke offerte op maat.
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