LUNCHEN EN
BORRELEN
BIJ DE HAENEN
LUNCHKAART
BROODJES

SALADES

Keuze uit waldkorn bol | baguette | boeren bruinbrood of maïsbrood

Geitenbrie

Sandwich zalm

11.50

Spek | druiven | walnoten | vijgen compote
rucola

Makreel salade

Gerookte zalm | saﬀraan- dille crème
ei | tomaat | komkommer | sla

Rundercarpaccio

Twee ambachtelijke
garnalenkroketten

11.00

12 uurtje de Haenen vlees

Salade geitenkaas

14.50

Verse geitenkaas | rood fruit | walnoten
basilicum | frambozen dressing

12.50

(Boeren bruinbrood of maïsbrood)
Kaas | slagers achterham

Tosti klassiek

12.50

Gerookte kalkoen | remouladesaus
bacon | ei | tomaat | komkommer | sla

9.50

Uitsmijter

11.00

Vissoep | omelet gerookte zalm op maïsbrood
garnalenkroket op boeren bruinbrood

Sandwich traditioneel

14.50

Remouladesaus | gemengde salade

Soep van de chef | omelet champignons op
maïsbrood | vleeskroket op boeren bruinbrood

12 uurtje de Haenen vis

Salade gemarineerde kip

Limoen crème | koriander | rode paprika
bosui | komkommer | rode ui | sesam

Mosterd | gemengde salade

Pesto crème | pijnboompitten
Parmezaanse kaas | rucola | kaaskrokant

14.50

Gerookte zalm | gemarineerde gamba’s
Hollandse garnalen | forel | rode ui
kappertjes | saﬀraan-dille dressing

11.00

Twee bourgondische
vleeskroketten

9.75

Saﬀraan-dille crème | gekookt ei | kappertjes
Granny smith appel | rode ui

Salade vis

(Wit- of waldkorn)
Ham | kaas | tostisaus

Tosti Hawaï

9.75

(Wit- of waldkorn)
Ham | kaas | ananas | tostisaus

VOOR BIJ
DE KOFFIE

9.00

SOEPEN
5.50

Tomatensoep

6.00

Vissoep

7.50

Gehaktballetjes

6.00

Gamba | mosselen | witvis

Appelpunt

3.50

Kaasbroodje

2.25

Appelpunt met slagroom

4.00

Appelﬂap

2.00

Worstenbrood

2.25

Muﬃn

2.50

Saucijzenbroodje

2.25

Gevulde koek

1.50

VOOR BIJ DE BORREL
BORRELPLANK

DE HAENEN
•
•
•
•
•

4 stuks bittergarnituur
4 stuks bitterballen
gemarineerde gamba’s
kaas
mosterd en mayonaise

VOOR

€15.00

BORRELPLANK

4 stuks bittergarnituur
4 stuks bitterballen
4 stuks kreeft bitterballen
gemarineerde gamba’s
gemarineerde olijven
kaas
mosterd, mayonaise en
zeekraal mayonaise

VOOR

5.75

Bourgondische bitterballen (8 stuks)

7.75

Gemengd bittergarnituur (8 stuks)

5.50

Vegetarische bitterballen (8 stuks)

6.50

Vlammetjes (8 stuks)

6.00

Kaassouﬂés (8 stuks)

5.00

Kipnuggets (8 stuks)

7.50

Mini frikadellen met speciaalsaus (10 stuks)

5.75

Kreeft bitterballen (8 stuks)
met zeekraal mayonaise

DE HAENEN XL
•
•
•
•
•
•
•

Mandje brood met
verschillende smeersels

€23.

00

11.00

Portie belegen kaas (150 gr.)

4.50

Portie olijven (50 gr.)

4.00

Plankje dun gesneden Serranoham (150 gr.)

8.00

DINEREN
BIJ DE HAENEN
DINERKAART
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Hollandse garnalen

11.50

Rundercarpaccio

11.50

Gebakken gamba’s

11.50

Dragon crème | gerookte zalm | komkommer
rolletjes | tomaat mousse | zeewier krokant

Pesto crème | pijnboompitten | Parmezaanse kaas
rucola | kaas krokantje

Gepelde gamba’s | kerrie-room saus
knoﬂook | peterselie | Pernod

Parmaham

11.50

Meloen | aceto siroop | vijgen crème
mozzarella bolletjes | pijnboompitten | rucola

Burrata

Tomaat-abrikoos tartaar | venkel | avocado
aceto balsamico vinaigrette

Mandje brood

Met verschillende smeersels

11.00

5.75

Sliptongen

22.00

Lamsvlees gemarineerd spies

20.00

Remouladesaus | citroen | gemengde salade

Gegrilde groenten | couscous salade
yoghurt-munt saus

Dorade & black tiger garnaal

20.00

Parelhoen

20.00

Kreeftensaus | zomergroenten | bospeen crème

saus van dragon | kroketje Serrano ham
zomergroenten | doperwten crème

Tournedos

Zomer truﬀel saus | seizoensgroenten
aardappel garnituur

Gemarineerde kastanje
champignon spies

24.00

17.00

Gegrilde groenten | couscous salade
koriander | limoen crème

STEL ZELF UW DRIE-GANGEN DINER SAMEN
Kies een voor-, hoofd- en nagerecht van onze à la carte kaart voor € 33.00

SPECIAL VAN
DE MAAND
Vers gekookte mosselen in
witte wijn of Leﬀe blond bier

Spaghetti gamba’s & mosselen

18.50

Kippendijen saté

17.00

venkel | knoﬂook | rode peper
witte wijn-roomsaus | peterselie

Zomer truﬀel saus | seizoensgroenten
aardappel garnituur

NAGERECHTEN
Witte chocolade-lavendel mousse

8.50

Rood fruit

8.50

Kaasplankje

9.00

Koﬃe compleet

7.00

Morellen | chocolade brownie
crème van vanille | kersen sorbetijs

Limoensorbetijs | munt | Prosecco
schuim van vlierbloesem | merengue

Vier soorten kaas | vijgen compote
walnoten | druiven | kletzenbrood

Koﬃe naar keuze | friandise
chocolade bonbon | Haenen likeurtje

MOSSEL MENU
22.50

VOORGERECHT

Rijk gevulde vissoep | room | bieslook

Sausjes | frietjes

HOOFDGERECHT

Vers gekookte mosselen in witte wijn of
in Leﬀe blond bier | sausjes | frietjes

NAGERECHT

Rood fruit | limoen sorbetijs | munt | Prosecco
schuim van vlierbloesem merengue

VOOR

€35.00

Voorgerecht € 7.50 | Hoofdgerecht € 22.50 | Nagerecht € 8.50

