
LUNCHEN EN
BORRELEN
BIJ DE HAENEN

LUNCHKAART

VOOR BIJ DE BORREL

Half om hole 9 ½ 9.75
Gerookte zalm & roomkaas | tonijn & ei

Salade vis 16.50
Gerookte zalm | gemarineerde gamba’s
Hollandse garnalen | forel | ui
kappertjes | kerrie mayonaise 

Pommodori tomatensoep 6.00
Basilicum | lente ui

Bisque 8.50
Cognac room | Hollandse garnaaltjes

Romige kippensoep 7.00
Gerookte kip | flensje | tuinkruiden

Caesar salade 14.50
Little gem | ei | kip | spek | croutons 
ansjovis | Caesar dressing

Geitenkaas salade 14.50
Gemengde sla | roodfruit | pistache  
frambozendressing

Twee bourgondische
vleeskroketten 

10.50

Mosterd | gemengde salade

Uitsmijter 9.75
Kaas | slagers achterham

Uitsmijter Carpaccio 14.50
Truffelmayonaise | spekjes | oude kaas | rucola

Steak op brood 17.50
Salade | honing mosterdcrème | Parmesan

Tosti klassiek 7.00
(Wit- of waldkorn)
Ham | kaas | tostisaus

Clubsandwich 12.50
Maisbrood |gerookte kip | bacon
gemengde sla | tomaat | komkommer
oude kaas | honing-mosterd

Half om hole 18 ½ 9.75
Carpaccio & truffelmayonaise | serranoham & 
mosterdmayonaise

BROODJES

SALADES

SOEPEN

Keuze uit robuust bruin-, wit-, of maisbrood

VOOR BIJ
DE KOFFIE

Appelpunt 3.50
Appelpunt met slagroom 4.25
Worstenbrood 2.50

Appelfl ap 2.50
Muffi  n 2.50
Gevulde koek 2.00

12 uurtje de Haenen vlees 11.50
Seizoenssoep | smos ham & kaas | vleeskroket

12 uurtje de Haenen vis 13.75
Vissoep | tonijn & ei | garnalenkroket

Kippendijen saté 17.50
Ketjap-pindasaus | cassave kroepoek 
atjar | komkommer

Bourgondische bitterballen (8 stuks) 9.25
Gemengd bittergarnituur (10 stuks) 9.25
Vegetarische bitterballen (8 stuks) 9.25
Vlammetjes  (8 stuks) 9.25
Kaassouffl  és (8 stuks) 7.00
Calamarisringen (8 stuks) 6.50
Kipnuggets (8 stuks) 6.50
Mini frikandellen met speciaalsaus (10 stuks) 6.50

Portie overjarige kaas (150 gr.) 6.50
Portie olijven (50 gr.) 4.00
Plankje dun gesneden Spaanse fuet (75gr.) 5.00

BORRELPLANK
DE HAENEN

BORRELPLANK
DE HAENEN XL

• 6 stuks bittergarnituur
• Puntzak frietjes & mayo
• Blokjes overjarige kaas
• Dungesneden Spaanse fuet
• Rijstcrackers
• Mosterd en mayonaise

VOOR 

€17.50

VOOR 

€26.50

• 10 bittergarnituur
• 6 calamarisringen
• Puntzak frietjes & mayo
• Gemarineerde gamba’s
• Griekse olijven
• Blokjes overjarige kaas
• Dungesneden Spaanse fuet
• Rijstcrackers
• Mosterd, mayonaise en remouladesaus

VOEDSELALLERGIE?

In onze producten kunnen 
verschillende soorten allergenen 
aanwezig zijn.
Heeft u een vraag over de 
samenstelling van een product?
Vraag de allergenen kaart bij een 
medewerker.

Wij helpen u graag!


