OM MEE TE BEGINNEN
Huisgemaakte quiche met spinazie, dadels en feta
Wrap gevuld met roomkaas, gerookte zalm
en een gekookt eitje
Zuurdesembrood met guacamole, gerookte kip
en gegrilde paprika
Thee Single Estate Darjeeling

TUSSENDOOR
Kopje mosterdsoep met beenham geserveerd
met een scone en roomkaas
Thee biologische rooibosthee

'echt' te zijn

APERITIEFTHEE
Groene thee met jasmijnbloemen

Ridderikhoff om

High tea 3 gangen

Het restaurantcafé biedt leer
werkplekken en dagbesteding voor
mensen 
met een indicatie dagbesteding onder begeleiding van
zorgprofessionals van Stichting
Philadelphia Zorg.
In een professioneel restaurant,
onder begeleiding van een vast
team van begeleiders en horecaprofessionals zijn d
 e deelnemers
actief midden in de samenleving.
Het leerwerktraject is opgezet
om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt op te leiden
tot assistent horecamedewerker.
In Hoorn werken al 12,5 jaar cliënten
in restaurantcafé Ridderikhoff.

FINALE
Zoete finale van diverse soorten
huisgemaakte patisserie waaronder cheesecake
en chocolade truffeltaart

THEE

Alles over

high wine
high beer
high tea

Marokkaanse muntthee van jonge theeblaadjes
en verse munt

17, per persoon
50

RestaurantCafe ridderikhoff
Roode Steen 9 - Hoorn - 0229 212 101
info@ridderikhoff.org - www.ridderikhoff.org

High Wine
4 gangen

High Beer
4 gangen

High Wine is een wijn– en spijsproeverij waarbij u geniet van een selectie wijnen en bijpassende kleine gerechtjes.

High Beer is een bier– en spijsproeverij waarbij
u geniet van een selectie bieren en bijpassende
kleine gerechtjes.

1E GANG

1E GANG

Mesclun sla met een mootje zalm ingesmeerd met rinse appelstroop
WIJN: Soek Die Geluk Chardonnay uit Zuid Afrika

Mesclun sla met een mootje zalm ingesmeerd
met rinse appelstroop
BIER: Brand Saison

2E GANG
Goed gevulde wrap gevuld met biologische geitenkaas van de Egmondse Hoeve,
een vleugje honing, veldsla en walnoten.
WIJN: Casa Silva Chardonnay- Semillon uit Chilli

2E GANG

3E GANG

Goed gevulde wrap gevuld met biologische
geitenkaas van de Egmondse Hoeve, een
vleugje honing, veldsla en walnoten
BIER: Afflighem blond

Filet de boeuf, groene groente en een aardappelgratin.
WIJN: Mancura Etnia, een Merlot uit Chili

3E GANG

4E GANG
Zoete finale: Diverse soorten huisgemaakte patisserie
WIJN: Pedro Ximénez Spaanse dessertwijn

28,50 per persoon
De High Wine en de High Beer worden geserveerd van
dinsdag tot en met zondag tussen 15.00 en 18.00 uur.

Filet de boeuf, groene groente en
een aardappelgratin
BIER: Afflighem dubbel

4E GANG
Zoete finale: Diverse soorten
huisgemaakte patisserie
BIER: Mort Subite kriekbier

28,50 per persoon

Reserveren gewenst!

,
,
oh look, it s wine o clock

De High Wine en de High Beer
worden geserveerd van
dinsdag tot en met zondag
tussen 15.00 en 18.00 uur.
Reserveren gewenst!

