
LUNCHEN
BIJ DE HAENEN

LUNCH GERECHTEN

Twee Bourgondische
vleeskroketten 

12.50

Mosterd | gemengde salade

Uitsmijter 11.00
Drie eieren | slagers achterham | kaas

Uitsmijter spek 11.00
Drie eieren | spek | rucola

Haentje met pit 10.50
Maisbrood | pittige kip | kastanje champignon  
rode ui | sriracha

Frietje “stoof” 11.50
Huisgemaakt stoofvlees | truffelcrème | spekjes

Hole 15 9.50
Tonijn en ei | carpaccio met truffelmayonaise

Birdie burger 16.50
Runderburger | Skyr bun | little gem | BBQ saus  
bacon | spiegelei

Ambachtelijke tosti 7.50
Brood naar keuze | kaas | slagers achterham 
tostisaus

Clubsandwich 12.50
Brood naar keuze | gerookte kip | bacon | sla 
tomaat | komkommer | kaas

12 uurtje de Haenen vlees 12.50
Seizoenssoep | omelet ham 
kroket van de Bourgondiër

12 uurtje de Haenen vis 15.50
Bisque | omelet gerookte zalm | garnalenkroket 

Kippendijen saté 18.50
Ketjap-pindasaus | cassave kroepoek 
atjar | friet

Caesar salade 14.50
Kip | ei | spek | Parmezaanse kaas | ansjovis  
little gem

Geitenkaas salade 14.50
Geitenkaas | walnoot | appel | honing | bosbes  
balsamico crème

Salade scampi 16.50
Scampi pil pil | mango | kokos | mango-chili 
mayonaise | rode ui

SALADES SOEPEN

Bisque van zeevruchten 10.50
Kabeljauw | rivierkreeft | zeekraal

Pastinaak 7.50
Appel | gerookte kip | vadouvan olie



DINEREN
BIJ DE HAENEN

VOORGERECHTEN
Ceviche van zeebaars 12.50
Wakame | edamame bonen | limoen | dille olie

Carpaccio van Sint Jacobsschelp 13.50
Hollandse garnalen | doperwten crème 
rode peper | chips van pancetta

Serranoham 11.50
Meloen | macadamianoten | aceto balsamico  
geitenkaas crème

Gebrand rund 12.50
Yuzu parels | radijs | notencrunch
zalf van ponzu

Venkel op drie manieren 10.00
Rouleau | zoet-zuur | cremeux | kerrie crème



VOEDSELALLERGIE?
Vraag aan de bediening naar 
onze allergenen kaart

DINEREN
BIJ DE HAENEN

HOOFDGERECHTEN

Kalfsoester 24.50
Rode portsaus | voorjaarsgroenten
krokant van serranoham

Entrecote 26.50
Truffelpuree | zwarte knoflookjus  
seizoensgroenten

Op de huid gebakken zalm 22.50
Shiitake | zoete paprika | lente ui | noodles
saus van limoenblad

Parelhoen 21.50
Groene kruiden | paarse mosterd jus 
pommes duchesse

Linguine 17.50
Gegrilde groenten | pomodori saus | Grana Padano 
rucola 

- De gerechten worden geserveerd met bijpassende groenten & aardappelgarnituur -

Vraag ook naar onze wekelijks wisselende special | €17.50 



VOEDSELALLERGIE?
Vraag aan de bediening naar 
onze allergenen kaart

DINEREN
BIJ DE HAENEN

NAGERECHTEN
Mango & sinaasappel 8.50
Mango crème fraîche bavarois | bloedsinaasappelijs  
yoghurt krokant | lemon curd

Dame blanche 7.50
Vanille ijs | warme chocoladesaus | slagroom

Goud & bubbels 9.75
Cheesecake van prosecco en witte chocolade
gold chocolate pecan ijs | cremeux van framboos 
pistache | yoghurt panna cotta

Kaasbord 12.50
Brie Petit | Murcia al Vino | Reypenaer V.S.O.P.  
Port Salut | Klaver blauw | bijpassend garnituur

WIJNEN VAN
DE MAAND

GLAS FLES
Château de Lugey Graves blanc 
Bordeaux | Sauvignon blanc, 
semillon

6.50 32.50

Aix | Provence 
Grenache, cinsault, syrah

7.00 34.50

Abbotts & Delaunay  
Languedoc-Pays d’oc 
Cabernet sauvignon

5.50 27.50



VOOR BIJ DE BORREL

BORRELEN
BIJ DE HAENEN

VOOR BIJ DE KOFFIE
Appelpunt 3.50
Appelpunt met slagroom 4.25
Worstenbrood 2.85

Appelflap 2.75
Muffin 3.25
Gevulde koek 2.25

Oma Bobs bitterballen (8 stuks) 9.50
Gemengd bittergarnituur (10 stuks) 9.50
Vegetarische bitterballen (8 stuks) 9.50
Vlammetjes (8 stuks) 9.50
Kaassoufflés (8 stuks) 7.00
Kipnuggets (8 stuks) 6.50
Mini frikandellen met speciaalsaus 
(10 stuks)

6.50

Portie overjarige kaas (150 gr.) 7.50
Portie olijven (50 gr.) 4.00
Plankje dun gesneden Spaanse fuet 
(75gr.)

5.00

BORRELPLANK
DE HAENEN XL

VOOR 

€27.50

10 stuks bittergarnituur
Puntzak frietjes & mayo
Gemarineerde gamba’s
Griekse olijven
Blokjes overjarige kaas
Dungesneden Spaanse fuet
Cassave kroepoek
Mosterd en mayonaise

BORRELPLANK
DE HAENEN
6 stuks bittergarnituur
Puntzak frietjes & mayo
Blokjes overjarige kaas
Dungesneden Spaanse fuet
Cassave kroepoek
Mosterd en mayonaise

VOOR 

€17.50


