LUNCHEN EN
BORRELEN
BIJ DE HAENEN
LUNCHKAART
BROODJES

SALADES

Keuze uit waldkorn bol | baguette | boeren bruinbrood of maisbrood

Makreel salade

Gekookt ei | kappertjes | rode ui - dille

Rundercarpaccio

9.50
11.00

Truffel crème | pijnboompitten | zongedroogde
tomaten | Parmezaanse kaas | rucola

Twee Bourgondische
vleeskroketten

9.50

Twee huisgemaakte
garnalenkroketten

13.00

Mosterd | gemengde salade

Remouladesaus | gemengde salade | citroen

Sandwich traditioneel

Gerookte kalkoen | kerrie mayonaise
bacon | ei | tomaat | komkommer | sla

Sandwich zalm

Gerookte zalm | remoulade saus | ei |
tomaat komkommer | sla

9.75

10.50

Salade vis

14.50

Salade bavette

14.50

Salade de Haenen

14.50

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

Tomaat | komkommer | Parmezaanse
kaas | gebakken shiitake | croutons
truffel dressing

Uitsmijter

9.00

Verse geitenkaas | rood fruit | walnoten
frambozen dressing

Tosti klassiek

5.50

SOEPEN

Tosti Hawai

6.00

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

(Keuze uit wit- of waldkorn)
Ham | kaas | tostisaus | gemengde salade

(Keuze uit wit- of waldkorn)
Ham | kaas | ananas | tostisaus
gemengde salade

Italiaanse courgette soep

6.00

Bouillabaisse

7.50

Gazpacho (koud)

6.00

Parmaham | basilicum | pijnboompitten

Gamba | mosselen | witvis

Tomaat | paprika | komkommer | croutons

VOOR BIJ DE BORREL
Mandje brood met
verschillende smeersels

5.50

Bourgondische bitterballen (8 stuks)

7.75

Tempuragarnalen met wasabisaus (8 stuks) 8.75
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

VOOR BIJ DE KOFFIE

Mini frikadellen met speciaalsaus (10 stuks) 5.75
Portie extra belegen kaas (150 gr.)

4.50

Portie olijven (50 gr.)

4.00

Plankje dun gesneden Serranoham (150 gr.) 8.00
Borrelplank “de Haenen”
Bittergarnituur | bitterballen
gemarineerde gamba’s | kaas

15.00

Borrelplank “de Haenen” XL
Uitgebreid met tempuragarnalen en
gemarineerde olijven

22.00

IJS VOOR TUSSENDOOR
Verse aardbeien | merengue
vanilleroomijs | slagroom

7.00
7.00

1.75

Chocoladeroomijs | tonkabonensaus
gesuikerde amandelen | advocaat
slagroom

2.00

Limoensorbetijs | aardbei | munt | Prosecco 7.00

Appelpunt

3.50

Appelpunt met slagroom

4.00

Gevulde koek

1.50

Appelflap
Muffin

