
SPIEZZ
GASTERIJ

MENUKAART



Wij, team horeca 't Hooge Holt, zijn blij om u
te mogen verwelkomen in ons a la carte

restaurant Gasterij Spiezz.
 

Wij doen ons uiterste best om uw bezoek zo
aangenaam mogelijk te maken. Voor onze

kleine gasten bieden wij een kinderkaart aan.
 

Wij rekenen per tafel af, stuurt u elkaar a.u.b.
een tikkie om vergissingen bij het afrekenen

te voorkomen.
 

Diëten/allergieën?
Dit kunt u aangeven bij de bediening zodat
de chef ook voor u een heerlijk gerecht kan

bereiden.
 

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust aan de
bediening

WELKOM



Voorgerechten
Mandje brood

Tomatensoep

Soep van de dag

Risotto met gemengde
paddenstoelen

Carpaccio rund

4,25

4,45

4,45

9,50

Met huisgemaakte kruidenboter

Geserveerd met pesto en room

Vraag onze bediening

Met rucola, truffel mayonaise, oude kaas en 
notenmelange

7,95

Gebakken gamba's
Gebakken met kruidenboter

7,50



Hoofdgerechten

Schnitzel +/- 200 gram

Kipsaté Spiezz

Spareribs

Biefstuk +/- 200 gram

Tagliatelle met gemengde
paddenstoelen of gamba's

16,50

17,25

19,50

19,50

18,95

Klassieker!

Satésaus, kroepoek, atjar en seroendeng

Piri - piri gemarineerd

Rare, medium of well-done

Hoofdgerechten worden geserveerd met
verse friet, salade en brander mayonaise
(Behalve de tagliatelle en Oosterse bowl)



Hoofdgerechten

Chefs Crunchy Chicken

Varkenshaas Spiezz

Oosterse bowl

Zalm

17,95

18,45

17,95

19,45

Een specialiteit van de chef!

Geserveerd met rijst en roerbakgroente
Keuze uit: kip of vegetarische kip

Hoofdgerechten worden geserveerd met
verse friet, salade en brander mayonaise
(Behalve de tagliatelle en Oosterse bowl)

Bij te bestellen
Aardappelgarnituur

Extra puntzak frites met brander mayonaise

Warme groente

Champignonsaus, pepersaus, satésaus,
kruidenboter en champignon & ui

3,25

3,25

3,25

1,50

Op de huid gebakken



3-gangen menu

Nagerechten
Dame blanche

Mad Monkey dessert
Vanille ijs met slagroom

Hoofdgerechten
Kipsaté Spiezz

Schnitzel
Varkenshaas Spiezz

Oosterse bowl
Keuze uit: kip of vegetarische kip

Voorgerechten
Tomatensoep

Soep van de dag
Mandje brood

24,95



Nagerechten

Vanille-ijs

Dame blanche

Mad Monkey dessert

Verrassing van de chef

6,95

6,95

6,95

6,95

Drie bolletjes vanille-ijs met slagroom

Klassieker! Drie bolletjes vanille-ijs met
warme chocoladesaus en slagroom

Banaan ijs met caramelsaus en slagroom

Durft u zich te laten verrassen door de chef?

Vruchten sorbet

Ijskoffie

Aardbei, banaan en vanille-ijs met vers fruit

Twee bolletjes vanille-ijs overgoten door een
verse espresso geserveerd met slagroom

7,25

6,75



Speciaal koffies

Irish coffee

Spanish coffee

Italian coffee

French coffee

7,50

7,50

7,50

7,50

Ierse whisky

Tia Maria

Amaretto

Grand Marnier


