LUNCHEN EN
BORRELEN
BIJ DE HAENEN
BROODJES

LUNCHKAART
11:30 – 17:00

SALADES

Keuze uit waldkorn bol | baguette | boeren bruinbrood of maisbrood

Gegratineerde geitenkaas
Walnoten | honing | pruimen
spek | rucola

Pulled wildzwijn

Rode ui chutney | cheddar kaas
smoked bbq saus| koolsalade

10.50

11.50

Twee Bourgondische
vleeskroketten

9.75

Twee ambachtelijke
garnalenkroketten

12.50

Mosterd | gemengde salade

Remouladesaus | gemengde salade

12 uurtje de Haenen vlees

11.50

Sandwich traditioneel

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

Gerookte zalm | kerrie-dragon saus | ei |
tomaat | komkommer | sla

9.00

Tosti klassiek

6.00

Tosti Hawaï

6.50

Salade gegratineerde
geitenkaas

14.50

SOEPEN

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

Pompoensoep | omelet champignons op
maïsbrood | vleeskroket op boeren bruinbrood

12 uurtje de Haenen vis

14.50

Pruimen | walnoten | brood croutons
balsamico-honing dressing

(Keuze uit boeren bruinbrood of maïsbrood)
Kaas | slagers achterham

(Wit- of waldkorn) Ham | kaas | tostisaus

Salade gebakken
runderhaas puntjes

Gebakken champignons | pijnboompitten
croutons | Parmezaanse kaas | truffel vinaigrette

11.00

Uitsmijter

14.50

Gerookte zalm | gemarineerde gamba’s
Hollandse garnalen | forel | rode ui
kappertjes | kerrie-dragon saus

10.00

Sandwich zalm

Salade vis

Pompoensoep

6.00

Vissoep

7.50

Romige bospaddenstoelen soep

6.50

Raz el hanout kruiden | koriander

12.50

Rijk gevulde vissoep

Vissoep | omelet gerookte zalm op maïsbrood
garnalenkroket op boeren bruinbrood

Uitgebakken spek | tijm

VOOR BIJ
DE KOFFIE

•
•
•
•
•
•

VOOR

€15.00

4 stuks bittergarnituur
4 stuks bitterballen
gemarineerde gamba’s
kaas
Fuet (Spaanse gedroogde worst)
mosterd en mayonaise

BORRELPLANK

DE HAENEN XL
•
•
•
•
•
•
•

3.50

Appelflap

2.00

Appelpunt met slagroom

4.00

Muffin

2.50

Worstenbrood

2.25

Gevulde koek

1.50

VOOR BIJ DE BORREL

BORRELPLANK

DE HAENEN

Appelpunt

4 stuks bittergarnituur
VOOR
4 stuks bitterballen
4 stuks kreeft bitterballen
00
gemarineerde gamba’s
gemarineerde olijven
kaas
Fuet (Spaans gedroogde worst)
mosterd, mayonaise en
remoulade

€23.

Mandje brood met
verschillende smeersels

6.00

Bourgondische bitterballen (8 stuks)

7.75

Gemengd bittergarnituur (8 stuks)

5.50

Vegetarische bitterballen (8 stuks)

6.50

Vlammetjes (8 stuks)

6.00

Kaassoufflés (8 stuks)

5.00

Kipnuggets (8 stuks)

7.50

Mini frikandellen met speciaalsaus (10 stuks)

5.75

Kreeft bitterballen (8 stuks)
met remoulade

11.00

Portie belegen kaas (150 gr.)

4.50

Portie olijven (50 gr.)

4.00

Plankje dun gesneden Spaanse fuet (75gr.)

5.00

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!

DINEREN
BIJ DE HAENEN
DINERKAART
17:00 – 21:30
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

Rundertartaar

12.00

Hertenbiefstuk

21.00

Chocolade brownie

8.50

Gamba

11.50

Gebakken zalm

20.00

Duindoornbes panna cotta

8.50

Gerookte paling

12.00

Diamanthaas

20.00

Kaasplankje

9.50

Terrine van reebok

11.50

Zeebaars & coquille

21.00

Koffie compleet

7.50

Salade gegratineerde
geitenkaas

11.50

Kippendijen saté

17.50

Vegetarische Thaise rode curry

17.50

Saus van morilles | kwartelei
paddenstoelen crème | kaaskrokant

Koffie-rode port saus | rode kool | pastinaak crème
aardappel garnituur

Tomaat mousse | roze garnalen | crème van dille
komkommer rolletje | frisee

Limoen botersaus | seizoensgroenten
aardappel garnituur

Peterselie crème fraiche | granny smith appel
rode biet | sjalot | gerookte mayonaise

Peper-tijm saus | seizoensgroenten
aardappel garnituur

Pruimen | walnoot | witlof | gedroogde ham
truffel crème | krokante kruidkoek

Truffelsaus | gebakken shiitake | zuurkool
stamppot uitgebakken spek

Ketjap-pindasaus | cassave kroepoek | atjar
komkommer

Pruimen | walnoten | brood croutons
balsamico-honing dressing

Mandje broodjes

Met verschillende smeersels

WIJNEN VAN
DE MAAND

6.00

Vanille roomijs | melkchocolade mousse
karamelgelei | tonkaboon saus

Saffraan mousse | bloedsinaasappel roomijs
dragon cremeux | sinaasappel kletskop

Vier soorten kaas | vijgen compote
walnoten | druiven | kletzenbrood

Koffie naar keuze | friandise
chocolade bonbon | Haenen likeurtje

Wok groenten | koriander | komkommer slierten
kroepoek

FLES

GLAS

Jaume Serra Cava brut

24,50

4,50

Pinot Grigio |Castel Firmian |Mezzacorona | Pinot Gris

24,50

4,50

Valpolicella Ripasso | Italië, Veneto |Corvina, Corvinone Rodinella, Molinara

29,50

5,50

HAENEN WINTERMENU 2021-2022
VOORGERECHT

Gamba | tomaat mousse | roze garnalen
crème van dille | komkommer rolletje | frisee
Terrine van reebok | pruimen | walnoot | witlof

HOOFDGERECHT

Diamanthaas | peper-tijm saus | seizoensgroenten
aardappel garnituur

NAGERECHT

Chocolade brownie | vanille roomijs
melkchocolade mousse
karamelgelei | tonkaboon saus

OF

OF

Gedroogde ham | truffel crème | krokante kruidkoek

Gebakken zalm | limoen botersaus
seizoensgroenten | zeekraal | aardappel garnituur

VOOR

OF

Koffie / thee compleet

VOEDSELALLERGIE? Vraag aan de bediening naar onze allergenen kaart

€22.50

