Take-away service De Koperen Hoogte
Onderstaande gerechten kunt u tot 18:00 uur bestellen bij de receptie en ophalen bij het
visrestaurant op de begane grond tussen 18:00 uur en 20:00 uur.
U kunt uw bestelling doorgeven via het telefoonnummer van de receptie (9999).

Voorgerechten
Broodplank
€ 7,50
Diverse broodsoorten met aioli, tomatenchutney
en kruidenboter
Runder carpaccio
€ 14,50
Bestrooid met Parmezaanse kaas, rucola,
zongedroogde tomaten,
gefrituurde kappertjes en truffelmayonaise
Proeverij van voorgerechten

Zalm
€ 14,50
Gerookte zalm, soja bonen, zoet/zure enoki
paddenstoelen,
sjalotjes, wasabi en spongecake van zwarte
sesam
Salade geitenkaas
€ 13,50
Met diverse noten, geroosterde vijgen en honing
- balsamico stroop

€ 13,50 p.p.

Hoofdgerechten:
USA Steak
€ 28,50
Heerlijk malse steak met een spicy gerookte
paprika crème
Varkenshaas
€ 23,50
Overgoten met een zachte mosterd - dragon saus
Pasta Funghi
Geserveerd met een pittige curry van
geroosterde groenten

Hamburger de Koperen Hoogte
€ 18,50
Burger van Black Angus met truffelmayonaise,
sla, tomaat,
Augurk en Parmezaanse kaas.
Kipsaté
€ 14,95
Met satésaus, friet, salade en kroepoek

€ 17,50
Kindermenu
€ 12,50
Frites met een snack, mayonaise en appelmoes

Zalm filet
€ 24,50
Overgoten met een saus van limoen en rode
peper
Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade en aardappeltjes. Frites kan i.p.v.
aardappeltjes of tegen een meerprijs van € 4,25.

Desserts:
Het halfrond
€ 8,95
Een mooi pure, halve chocolade bol gevuld met
een witte chocolade mousse, Amaretto,
cranberrysiroop en gesuikerde amandelen.

Cheesecake
€ 8,95
Huisgemaakte cheesecake met een bol vanille ijs

LATE NIGHT SNACKS @DE KOPEREN HOOGTE
High Wine € 42,50 per 2 personen
(bestellen tot 18.00 uur, afhalen tot 20.00 uur)
1 fles huiswijn naar keuze (rood, wit of rosé)
In plaats van huiswijn 1 fles prosecco
tegen een meerprijs van € 5,00
Broodplank met diverse dips
Tapasplank met 3 warme hapjes en
3 koude hapjes en een bakje olijven
Mogelijk vanaf 2 personen
Broodplank € 7,50
(bestellen tot 20.00 uur, afhalen tot 22.30 uur)
Met diverse dips
Bittergarnituren
(bestellen tot 20.00 uur, afhalen tot 22.30 uur)
Portie van Dobben bitterballen 8 stuks € 7,25
Portie kipnuggets 7 stuks € 6,75
Portie mini frikandellen 8 stuks € 6,75
Wijnen
Fles Huiswijn wit € 19,50
Fles Huiswijn rood € 19,50
Fles prosecco € 29,50
Speciaal bieren € 4,50
Grimbergen blond
Grimbergen dubbel
Grimbergen trippel
Duvel
Grolsch herfst bock

