


Dranken
Warme dranken 
Koffie  2.80
Espresso  2.80
Dubbele espresso  4.00
Cappuccino  3.10
Flat white 4.30
Latte macchiato  3.40
Koffie verkeerd 3.40
Espresso macchiato  2.90
Gemberkoffie   4.00
Met gembersiroop en slagroom.
Speciale koffie   7.50
Met whiskey, Tia Maria, Baileys, Amaretto  
of Licor 43 en slagroom.

Onze melkkoffie’s kunnen ook van havermelk  
gemaakt worden (+ € 0.50).

Thee  2.80
Verse muntthee met honing  3.40
Verse gemberthee met citroen en honing  3.40

Chocolademelk van echte chocolade, puur 4.20
of melk, met slagroom 
Chocolademelk van echte chocolade, puur 4.70
of melk, met marshmallows en slagroom
Chocolademelk van echte chocolade, puur  7.00
of melk, met Baileys en slagroom 

Taart, cake en meer
Appeltaart  4.25
Nijmegenaartje 3.75
Hazelnootschuimgebakje van bakkerij Looijenga.
Huisgemaakte arretjescake 4.25
Wij maken ook vegan en glutenvrije arretjescake. 
Brownie 3.75
Boterkoek 2.75
Dikke plak boerencake  2.75
Warme wafel met poedersuiker  3.25
Ook lekker met banaan en Nutella of marshmallows  
en Nutella (+ € 1.50).
Twee verrukkelijke cakejes      4.25

Slagroom bij het gebak (+ € 0.60).

Koekje voor de hond                                             1x blaffen

Onze favorieten 
Pinky rose lemonade van rozenblaadjes siroop,  4.00
bruiswater, verse munt en limoen   
Homemade ice tea van groene thee met  4.00 
kokos, verse munt en citroen 
Homemade ice tea van gember-citroengras  4.00
thee, verse gember en limoen

Koude dranken 
Melk halfvol  2.40
Karnemelk  2.40
Homemade ijskoffie 4.20
Chocomel / Fristi 3.00
Ranja, aardbei  1.80
Biologische appelsap  3.00
Verse jus d’orange  4.20
Lipton Ice Tea / Lipton Ice Tea green 3.00
Sourcy rood / blauw 3.00
Sourcy rood / blauw grote fles, 0.75 cl.  6.50
Rivella  3.00
Pepsi Cola / Pepsi Max / Sisi Sinas / 7-up 3.00
Royal Club Cassis / Tonic / Bitter Lemon /  3.00
Ginger Ale 

Smoothies van biologisch fruit
Zwarte, blauwe en baobab bessen, bramen 5.00
en banaan 
Passievrucht, mango, ananas, acerola en kokos 5.00

Wijnen
Wit, Verdejo  4.60 
Wit, Chardonnay 4.60 
Wit, Moezel  4.25
Rood, Merlot 4.50
Rosé, Cinsault-Syra 4.50
Prosecco, flesje 6.15

Likeurtjes en meer 
Amaretto / Tia Maria / Baileys / Licor 43 /  4.75 
Cointreau 
Port, rood  4.00
Jonge jenever  3.30
Whiskey, Ierse single malt  6.90



Bieren op tap

Bieren op fles

Zin in een ander 
biertje op tap 
of fles? Kijk op 
onze seizoenkaart
of vraag het ons.

Cocktails 
Lemon Rose 8.25
Ketel One Vodka, rozenblaadjes siroop, bruiswater, 
verse munt en limoen.
Gin Tonic 8.25
Bombay Saphire Gin, tonic, bosvruchten en  
komkommer.

Hugo 6.00
Prosecco, bruiswater, vlierbloesemsiroop en  
verse munt.
Mimosa 4.75
Prosecco, Cointreau en verse jus d’orange. 

Grolsch Pilsner 5%
25cl. 3.10
50cl. 6.00

WITBIER
Gulpener Korenwolf 5%
4.40 

BLOND
Duvel 8.5% 
5.50

ALCOHOLVRIJ
Grolsch 0%
3.40

Grolsch Puur Weizen 5.1% 
30cl. 4.40
50cl. 6.80 

TRIPEL
Tripel Karmeliet 8.4% 
5.50
TIP: heerlijk bij een 
pannenkoek met kaas of 
geitenkaas 

BLOND
La Chouffe 8.0%
5.50

ALCOHOLVRIJ
Grolsch Weizen 0%
3.90

Grimbergen Blond 6.7%
25cl. 4.30

DUBBEL
Grimbergen Dubbel 6.5% 
4.95
TIP: heerlijk bij een 
Moenen of een Omke 
Steven pannenkoek

FRUIT
Liefmans Fruitesse 3.8%
4.40

BRUGSE SPORT ZOT
0.4% 
4.50

IPA
Jopen Mooie Nel 6.5%
5.50

RADLER
Radler 2.0%
3.70

RADLER
Radler 0%
3.40



Brood en soep

Tomatensoep    6.00
Met vers gebakken brood. 
Kleintje tomatensoep    3.75
Huisgemaakte seizoenssoep 
Kijk op onze seizoenkaart of vraag het ons.

Uitsmijter met ham en kaas  9.50
Uitsmijter  ‘Alles drop & dran’  11.50
Uitsmijter met 3 eitjes, ham, kaas, spek,  
rosbief en rundvleessalade. 
Omelet met kaas en champignons   10.00
Boerenomelet    11.50
Omelet met spek, ham, prei, champignons  
en tomaat. Ook erg lekker met kaas (+ € 1.00).

Tosti’s
Bij de tosti’s serveren wij curry, ketchup of homemade  
‘no waste’ tomatensalsa.
Kaas   5.25
Ham en kaas  6.25
Ham, kaas en ananas  6.75
Brie, pesto en tomaat   6.75
Tuna melt  8.75
Pulled chicken, kaas en rode paprika  8.75

Salades met brood
Salade zalm 13.50
Met gerookte zalm, avocado, komkommer, tomaatjes,  
edamame boontjes, sesamzaadjes en croutons.
Salade pulled chicken 13.50
Met pulled chicken, komkommer, druiven, 
rode paprika, geroosterde uitjes en croutons.
Salade geitenkaas    13.50
Met geitenkaas, dadels, komkommer, bietjes,  
gekarameliseerde ui, noten-pittenmix en croutons.
Ook erg lekker met gebakken spekjes € 1.00. 

Liever een vegan salade? In plaats van pulled chicken,  
gerookte zalm of geitenkaas kunnen we vegan spek  
toevoegen.

  = vegetarisch

Broodjes, vers van Bakkerij Holland
    ’t Zonnetje in huis  9.00 
Donker meergranenbroodje met brie, pesto, tomaat,  
rucola en zongedroogde tomaatjes.  
Dit broodje serveren wij lekker warm.
De bokkenpruik    10.00 
Donker meergranenbroodje met zachte geitenkaas, 
komkommer, rucola, geroosterde pijnboompitjes  
en mosterd-dille dressing.
Ook erg lekker met gebakken spek. + € 1.00. 
 Baas boven baas 9.00 
Bruschetta broodje met huisgemaakte tonijnsalade, 
komkommer en gemengde sla. 
Broodnodig  9.00 
Bruschetta broodje met kaas, boerenham, ei, sla, 
tomaat en komkommer.
De hamvraag 10.00 
Bruschetta broodje met prosciutto, Parmezaanse 
kaas, pesto, rucola, zongedroogde tomaatjes.
Held op sokken  10.00 
Bruschetta broodje met rosbief, pesto mayonaise,  
rucola, geroosterde pijnboompitjes en zongedroogde 
tomaatjes.
Recht door zee  10.00 
Donker meergranenbroodje met gerookte zalm, 
komkommer, gekarameliseerde ui, sla en verse dille.  
Hoogstraatje BLT 9.00 
Bruschetta broodje met uitgebakken spek, ei,  
komkommer sla en tomaat. 
Ook erg lekker met kaas (+ € 1.00).
Zo fris als een hoentje  10.00 
Bruschetta broodje met pulled chicken, coleslaw,  
rucola, geroosterde uitjes en BBQ saus. 
The Biet goes on    9.00 
Donker meergranenbroodje met huisgemaakte  
bietenspread, vegan spekjes, komkommer, rode paprika, 
avocado, rucola, balsamico dressing en noten-pittenmix. 

Wij hebben ook glutenvrij brood. Omdat dit 
wat duurder brood is rekenen wij € 0.50 extra.

Broodplankje klein 6.00
Vers van Bakkerij Holland, donker en  

licht stokbrood met 3 wisselende dips.

Broodplankje groot 9.50
Vers van Bakkerij Holland, donker en  

licht stokbrood met 4 wisselende dips  

en olijven.



Pannenkoeken Zoet & Zo

Naturel met suiker of stroop  8.65 
Naturel met bruine suiker en kaneel 8.65 
Naturel met Nutella  9.85
Naturel met gember en suiker  10.90

Appel met suiker of stroop  10.50 
Appel met suiker en kaneel of bruine suiker  10.50 
en kaneel 
Appel met suiker , kaneel en vanillesaus  11.70 
Appel met rozijnen, kaneel en suiker  11.75
Appel met rozijnen en honing  12.75
Rozijnen met suiker  9.90

Banaan  10.15
Blauwe bessen  10.40
Frambozen  10.40

Ook lekker met een bolletje ijs, een toefje slagroom  
of vanillesaus. Mag best voor een keer :)

Poffertjes
Poffertjes, 15 stuks 6.10
Poffertjes grote portie, 30 stuks 11.80
Poffertjes met vanille-ijs en slagroom  8.70
Poffertjes met banaan, Nutella en slagroom  9.90

Heerlijk met boter en poedersuiker. Bij grote drukte kan de 
wachttijd wat langer zijn, maar dan zullen de poffertjes extra 
lekker smaken. Op feestdagen is de ‘poffertjes bakker’ vrij.

Opoes maal  14.00
Kleintje soep naar keuze.
Wat kleinere naturel-, appel- of spekpannenkoek.
Koffie, cappuccino, thee met een klein likeurtje 
of een opoes ijsje.

SPECIALITEITEN 

Omke Steven  14.35
Pannenkoek met appel, rozijnen,  
noten en suiker. Geflambeerd met rum.
Moenen  14.15
Pannenkoek met rozijnen, noten,  
honing en brie.
Mariken  12.40
Pannenkoek met gemengde bosvruchten,  
vanillesaus en suiker.
Beppes Parkes  12.70
Pannenkoek met stoofpeertjes, kaneel,  
suiker en amandelschaafsel.
Choco-lariekoek  12.85
Pannenkoek met meegebakken kersen,  
chocolade schaafsel, suiker en crème fraiche.
’n Kanjer  13.20
Pannenkoek met appel, rozijnen,  
vanillesaus en suiker.
Vet lekker 13.65
Pannenkoek met meegebakken banaan,  
frambozen, pure chocolade en suiker.  

Voor gasten die veganistisch willen eten, een 
voedselintolerantie of een dieetwens hebben, 
bakken wij ook heerlijke pannenkoeken. Wij 
maken daarvoor een apart beslag en gebruiken 
hiervoor speciale ingrediënten. In verband met de 
extra werkzaamheden en speciale ingrediënten 
rekenen wij € 1.00. Om alles goed voor te bereiden 
is het fijn dat je, voordat je bij ons komt, vertelt  
wat je wel of niet mag eten.  

Je kunt ook alle pannenkoeken in boekweit-
meergranenbeslag bestellen. Meerprijs € 1.00.

Een kaaspannenkoek van boekweit-  
meergranenbeslag wordt wat anders gebakken 
dan een kaaspannenkoek van ons basisbeslag. 
Vraag ons gerust even.



Pannenkoeken Hartig & Co
Spek  10.70
Spek en appel  12.30
Spek en ui  11.20
Spek en champignons  11.70
Spek met salami en ham  13.00
Spek met dadels en geitenkaas 14.20
Ham met prei en roomkaas met tuinkruiden  12.30
Ham met prei, brie en pesto 14.00
Groente    11.00
Pannenkoek met tomaat, ui, prei en champignons.
Ook erg lekker met kaas (+ € 2.00).

Kaas met paprikapoeder  11.40
Kaas met geroosterde uitjes  12.00
Kaas met ananas  12.40
Kaas met gember  13.40
Kaas met champignons  12.40
Kaas met olijven, tomaat en Italiaanse kruiden  13.00
Kaas met geroosterde uitjes, tomaat,  12.60
paprika poeder en Italiaanse kruiden  
 
Spek, kaas met paprikapoeder  13.20
Spek, kaas met geroosterde uitjes  13.80
Spek, kaas met champignons  14.20
Salami, kaas met olijven, tomaat en  14.50 
Italiaanse kruiden  
Ham, kaas met paprikapoeder  12.90
Ham, kaas met ananas  13.90
Ham, kaas met champignons  13.90
Ham, kaas met olijven, tomaat en  14.50 
Italiaanse kruiden  
 
 

SPECIALITEITEN 

Oogappeltje  15.75
Pannenkoek met spek, appel, geitenkaas en  
appelstroop.
Brave hendrik    13.50
Pannenkoek met champignons, tomaat, ui,
prei en brie.
Piet Hein  14.20
Pannenkoek met spinazie, ui, tonijn en roomkaas  
met tuinkruiden.
Keizer Karel  15.70
Pannenkoek met gerookte zalm, verse kruiden  
en roomkaas met tuinkruiden.
Via Romana  14.60
Pannenkoek met ham, kaas, geroosterde uitjes,  
tomaat, paprikapoeder en Italiaanse kruiden.
Boeren  15.60
Pannenkoek met spek, salami, ham, ui, champignons 
en tomaat. Ook erg lekker met kaas (+ € 2.00).
’n Opschepper    14.40
Pannenkoek met geitenkaas, spinazie, ui,  
gedroogde tomaatjes en oregano.
Neusje van de zalm  16.95
Pannenkoek met gerookte zalm, meegebakken
garnalen, bosui en crème fraiche.
Gekkigeit     14.40
Pannenkoek met geitenkaas, tijm en honing
Ook erg lekker met spek (+ € 2.00).
Donjon  14.70
Pannenkoek met spek, champignons en camembert.
‘t Zwarte Schaap  14.40
Pannenkoek met spek, geitenkaas en vijgenjam.
Via Gladiola  16.60
Pannenkoek met Prosciutto, oude kaas, vers  
gebakken uitjes, gedroogde tomaatjes, paprika  
poeder en Italiaanse kruiden. 
Kip Lekker  16.40
Pannenkoek met homemade pulled chicken,  
paprika, ui, kaas en tomatensalsa.
 



Voor de kids
Kleintje tomatensoep  3.75
 
Kinderpannenkoek met suiker of stroop  6.50
Kinderpannenkoek met Nutella  7.70
Kinderpannenkoek met appel of rozijnen met  7.50 
suiker of stroop  
Kinderpannenkoek met spek of kaas  8.00
Tante Foppie pannenkoek  9.50
Kinderpannenkoek met suiker of stroop  
en een cadeautje.
Opa Foppert pannenkoek  10.20
Kinderpannenkoek met appel, rozijnen, spek of  
kaas en een cadeautje.

De ‘Vet lekker’ pannenkoek  9.50
Kinderpannenkoek met meegebakken banaan,  
frambozen, pure chocolade schaafsel en een klein  
beetje poedersuiker.

De kinderen van groep 8 van basisschool Petrus
Canisius hebben in 2019 gezonde pannenkoeken 
bedacht voor ’t Hoogstraatje. Deze was hun favoriet.

Kinderijsje met slagroom en een verrassing  4.00
Bekkie Beker, de beker mag mee naar huis 4.70

Bij alle kinderijsjes kun je kiezen tussen vanille-ijs  
aardbeien- of passievruchtsorbetijs   

De Foppertjes
Op een avond hoorden wij geluidjes in de speel- 
kelder. Toen wij gingen kijken, zagen wij voor het 
eerst de Foppertjes. Opa Foppert ging van de 
glijbaan, neef Poffert zat met de autootjes te spelen 
en tante Foppie was aan het springen op het spring- 
kussen. Zij vertelden ons dat zij in de ondergrondse 
gangetjes van Nijmegen wonen. Daar werken ze 
elke dag heel hard in de suikermijnen. Na zo’n dag 
vinden ze het heerlijk om ’s avonds lekker te spelen. 
De Foppertjes vroegen of ze elke dag even mochten 
spelen in de speelkelder. In ruil daarvoor zouden zij 
voor ons de poedersuiker maken die zo lekker is op 
de pannenkoeken. Vanaf die dag heeft  ‘t Hoogstraatje 
de lekkerste poedersuiker van 
heel Nijmegen. Nu weten  
jullie ook waarom er op  
onze pannenkoeken zo  
veel poedersuiker zit.  
En... als je stil bent kun  
jij ze misschien ook  
wel horen.

Toetjes
Arretjescake  7.25
Oud-Hollands biskwie chocoladetaartje met  
vanille-ijs en slagroom. Ook glutenvrij mogelijk.
Grote waffel  8.25
Warme wafel met yoghurt-bosvruchtenijs,  
vanillesaus, bosvruchtjes en slagroom.
Choco dametje  7.25
Vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom.
Chocoladetaartje  7.75
Warm chocoladetaartje, salted karamel 
en slagroom. 
Zoete Zonde 6.25
Meringue met rood fruit, slagroom en crumble  
van Bastogne koekjes.

Opoes ijsje  2.00
Één bolletje ijs naar keuze.
Moeke Klaasje koffie  7.50
Koffie naar keuze met een klein likeurtje en 
snoeperijtjes.
Speciale koffie  7.50
Met whiskey, Tia Maria, Baileys, Amaretto  
of Licor 43 en slagroom. 
Toetje om te delen  16.00
Een grote plank met allerlei zoete heerlijkheden  
voor twee personen. 

Wij hebben glutenvrij, lactosevrij en vegan ijs. 
Vraag het ons gerust. 



Allergenen
In onze gerechten zijn allergenen aanwezig.  
Vraag gerust onze medewerkers naar informatie.

Cadeaubonnen
Op zoek naar een origineel cadeau? Denk dan 
eens aan een Hoogstraatje-cadeaubon.  
De waarde kun je zelf bepalen.  

Openingstijden
Wij zijn elke dag geopend van 11.00 tot 20.00 uur.

Afhalen
Pannenkoeken meenemen kan natuurlijk ook.
Je kunt van tevoren bellen om jouw bestelling en 
afhaaltijd door te geven.

Alle prijzen in deze menukaart zijn in Euro’s (€).

Pannenkoekenrestaurant
’t Hoogstraatje
Hoogstraat 3
6511 RT Nijmegen
(024) 360 46 59
www.hoogstraatje.nl
info@hoogstraatje.nl

Een groot deel van onze  
ingrediënten komt van  
telers en boeren uit de regio. 
Ook werken wij graag met  
lokale leveranciers zoals  
appeltaart van Droom,  
koffie van Peeze en brood  
van Bakkerij Holland. 


