LUNCHEN EN
BORRELEN
BIJ DE HAENEN
LUNCHKAART
BROODJES

SALADES
Salade vis

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

12 uurtje de Haenen vlees

11.00

Mosterd | gemengde salade

Remouladesaus | gemengde salade | citroen

Soep van de chef | gebakken eitje op
maisbrood | vleeskroket op boeren bruinbrood

12 uurtje de Haenen vis

12.50

Sandwich traditioneel

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

Sandwich zalm

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

9.75

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

14.50

Salade runderhaas puntjes 14.50

10.50

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

Salade de Haenen

Uitsmijter

9.00

Tosti klassiek

5.50

Tosti Hawai

6.00

14.50

Verse geitenkaas | rood fruit | walnoten
frambozen dressing

(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

Vissoep | omelet gerookte zalm op maisbrood
garnalenkroket op boeren bruinbrood

SOEPEN
Italiaanse courgettesoep

6.00

Bouillabaisse

7.50

Gele curry soep

6.50

Parmaham | pesto

Hollandse garnalen | mosselen | witvis

Kip | bosui | koriander | rode paprika

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

DINEREN
BIJ DE HAENEN
DINERKAART
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

Gemarineerd buikspek

11.00

Gegrilde tonijn*

22.00

Vijgen

8.50

Poké bowl

12.50

Tournedos*

24.00

Ruby chocolade roomijs

8.50

Rundercarpaccio

11.50

Grietfilet

20.00

Kaasplankje

9.00

Burrata

10.00

Vegetarische poké bowl

16.50

Koffie compleet

7.00

Duivelse gamba’s

11.50

Noedels gamba’s

17.00

Kippendijen saté

16.50

Dagschotel

16.50

Sinaasappeldressing | gemarineerde wortel
dragon crème | pistache

Tonijn | zalm | wasabi mayonaise | komkommer
tempura garnaal | wakame | sesam

Truffel crème | pijnboompitten | gebakken
shiitake | Parmezaanse kaas | rucola

Romige burrata | tomaat-abrikoos tartaar
venkel | avocado | aceto balsamico vinaigrette

Gepelde gamba’s | pittige tomatensaus
knoflook | chili | Pernod | limoen

Mandje broodjes

Kruidenboter | allioli | olijven tapenade

5.50

Romige kappertjes saus | ratatouille
saffraan aardappelpuree | limoen

Roze peper saus | seizoensgroenten
violet aardappel puree | rode biet

Hollandse garnalensaus | seizoensgroenten
prei | pommes duchesse

Tofu | krokante kikkererwten | sushirijst
komkommer | wortel | radijs | wasabi
mayonaise | avocado | wakame | sesam

Gepelde gamba’s | sesam-soja saus
wokgroenten | koriander | zoetzure
komkommer | kroepoek

Ketjap-pindasaus | kroepoek | atjar

Vanille roomijs | honing | balsamico siroop
pecannoot

Witte chocolade mousse | aardbei
chocolade brownie | vanille yoghurt crème

Drie soorten kaas | honing | walnoten
druiven | kletzenbrood

Koffie of thee naar keuze | friandise
chocolade bonbon | Haenen likeurtje

STEL ZELF UW DRIE-GANGEN DINER SAMEN
Kies een voor-, hoofd- en nagerecht van onze à la carte kaart voor € 32.50
*voor de tonijn betaalt u een supplement van € 2.00 en voor tournedos € 4.00

SPECIAL VAN DE MAAND
SEPTEMBER MENU
VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

NAGERECHT

Duivelse gamba’s

Sliptongen

Limoensorbetijs

Gepelde gamba’s | pittige
tomatensaus | knoflook
chili Pernod | limoen

Remouladesaus | citroen
gemengde salade

Voorgerecht € 11.50 | Hoofdgerecht € 22.00 | Nagerecht € 7.00

Aardbeien | munt
prosecco

€37.50

