LUNCH					8
met vlees 			
10
lunch kun je bestellen tot 16.30 uur
MOSTERDSOEP				6
Deventer mosterd
BROODJE PULLED KNOLSELDERIJ
koolsalade
optie karnekip
vegan mogelijk
BROODJE JACKFRUIT RENDANG 		
salade van wortel en komkommer
optie rundvlees rendang		
FALAFEL			
tabouleh | yoghurtmuntsaus
vegan mogelijk
TWEE KROKETTEN OP BROOD		
vega, vlees of kaas

MENU

TOSTI BRIE					7
vijgencompote | walnoten

GEBAK		
5
appeltaart
worteltaart

WELKOM BIJ HŌK
Wat fijn dat je er bent. Bij Hōk kun je lunchen,
borrelen en dineren. De hele dag. We maken
gerechten die net even anders zijn. Gerechten
waar je warm van wordt.
MINDER VLEES
Wij vinden dat lekker eten ook klimaatverantwoord
kan zijn. Wij geloven dan ook in een toekomst met
minder vlees. Daarom zijn bij ons veel gerechten
vegetarisch. Maar voor wie wil, is er een mooi
stukje (duurzaam) vlees of vis aan toe te voegen.
Zoek naar de oranje
(van vlees) op het menu.

ZIN IN CURRY OM 11.00 UUR?
Geen probleem!
Alle gerechten op de binnenkant van deze kaart
zijn ook de hele dag te bestellen.

= vleesoptie
= vegan

OVER DE TAVERNE
Hōk is een taverne, maar dan op een moderne
manier. We streven naar de toegankelijkheid en
fijne sfeer van een aloude taverne. Met onze
hedendaagse keuken halen we dat historische
gevoel naar nu. We noemen onszelf dan ook liever
een moderne taverne.

BITES | VOORGERECHTEN

8

SIDES | BIJGERECHTEN

ARANCINI
pompoenrisotto | basilicummayo

ZOETE-AARDAPPELFRIET
bieten-bbq-saus | guacamole | jalapeño

ZOETE-AARDAPPELFRIET
zoete aardappel | bieten-bbq-saus
guacamole | jalapeño | basilicummayo

FRIET MET MAYO

ARTISJOK MET DIP		
Franse mosterd-dragon dip
GEPOFTE-BIETENSALADE
geitenkaas | bieten | gemengde sla
			
GEROOSTERDE BLOEMKOOL
saus van gepofte paprika

4

GEPOFTE AARDAPPEL
zure room | verse kruiden

SALADES

12

WALDORFSALADE
selderij | appel | walnoot
GEITENKAAS-BIET SALADE
honing-basilicumdressing

MOSTERDSOEP
Deventer mosterd

TOETJES | NAGERECHTEN

BITTERBALLEN
vega, vlees, kaas of rode biet
KAASFONDUE OM TE DELEN
camembert | brood | groente

15,-

BOWLS | HOOFDGERECHTEN

15
20

met vis | biologisch vlees

7

WORTELTAART
speculaaskruiden | mandarijnsorbet
APPELTAART
vanille-ijs

JACKFRUIT RENDANG
jackfruit | rijst | salade van wortel en komkommer
sesam-limoendressing
optie rundvlees rendang

CHOCOLADE-PINDAKAASLAVACAKE

DRIEGANGENMENU

27

exclusief bijgerechten en vlees-/vistoevoeging

CURRY
zoete aardappel | broccoli | tofoe | platbrood
optie viscurry
RAMEN NOODLES
paksoi | nori | mais | wakame-komkommersalade
optie zachtgegaard buikspek
KAASFONDUE 		
camembert | brood | groente

ZIN IN CURRY OM 11.00 UUR?
Geen probleem!
Alle gerechten op deze pagina zijn de hele dag
te bestellen.

FALAFELBOWL
bulgur | taboulehsalade | yoghurtmuntsaus
vegan mogelijk

VOOR DE VEGANS:
Veel van onze gerechten zijn al veganistisch, of heel
simpel vegan te maken. Vraag het onze bediening!

PULLED KNOLSELDERIJ
pulled knolselderij | bieten-bbq-saus | koolsla
zoete-aardappelfriet
optie karnekip
vegan mogelijk

VOOR DE KINDEREN:
We hebben allerlei lekkers voor de kleinsten.
Of dat nou lekker gezond, of gewoon lekker moet zijn.
Denk aan frietjes met een kroket of gegrilde groenten
met aardappelen. Bespreek met ons de mogelijkheden.

= vleesoptie
= vegan

= vleesoptie
= vegan

