BROODJES
(keuze uit waldkorn bol, baguette, boeren bruinbrood of maisbrood)
Camembert
Met tijm, honing, spek en rucola

€ 7,75

12 uurtje De Haenen vlees
€ 9,75
Met soep van de chef, gebakken eitje op maisbrood en vleeskroket op boeren bruinbrood
12 uurtje De Haenen vis
€ 11,50
Met vissoep, roerei gerookte zalm op maisbrood en garnalenkroket op boeren bruinbrood
Rundercarpaccio
Met pesto, pijnboompitjes, rucola, zontomaatjes en Parmezaanse kaas

€ 9,00

Huisgemaakte tonijnsalade
Met komkommer, crème fraiche, rode ui en dille

€ 8,50

Caprese
Met tomaat, mozzarella di bufala, pesto, pijnboompitjes en rucola

€ 8,50

Twee vleeskroketten op boeren bruinbrood of maisbrood
Met mosterd en gemengde salade

€ 8,50

Twee garnalenkroketje op boeren bruinbrood of maisbrood
Met remouladesaus en citroentje

€ 12,50

Sandwich traditioneel
Met gerookte kalkoen, remouladesaus, bacon, ei, tomaat, komkommer en sla

€ 9,75

Sandwich zalm
Met gerookte zalm, bieslook-roomkaas, ei, tomaat, komkommer en sla

€ 9,75

Sandwich gezond
Met slagers achterham, kaas, truffelmayonaise, ei, tomaat, komkommer en sla

€ 9,75

TOSTI’S EN PANINI’S
Tosti traditioneel (wit-, waldkorn- of maïsbrood)
Met ham, kaas en chilimayonaise

€ 4,00

Tosti Hawai (wit-, waldkorn- of maïsbrood)
Met ham, kaas, ananas en chilimayonaise

€ 4,25

Panini Parmaham
Met mozzarella, tomaat en pesto

€ 7,50

Panini zalm
Met bieslook-roomkaas, rode ui en kappertjes

€ 8,50

EIERGERECHTEN
(keuze uit boeren bruinbrood of maisbrood)
Uitsmijter
Met kaas en slagers achterham

€ 8,75

Uitsmijter rundercarpaccio
Met rucola en gegratineerd met kaas

€ 9,75

Omelet gerookte zalm
Met verse geitenkaas en peterselie

€ 9,75

SALADES
Salade vis
Met gerookte zalm, gemarineerde gamba’s, gebakken visje, forel, rode ui,
kappertjes, gekookt ei en saffraan-dragon crème

€ 11,75/€ 14,50

Salade De Haenen
Met verse geitenkaas, rood fruit, pecannoten en frambozen dressing

€ 11,75/€ 14,50

Salade Caesar
Met kip, tomaat, komkommer, gekookt ei, croutons, ansjovis dressing
en Parmezaanse kaas

€ 11,75/€ 14,50

Salade Nicoise
Met gegrilde tonijn, tomaat, komkommer, rode ui, haricot verts, paprika,
ei, olijven en mosterd dressing

€ 11,75/€ 14,50

SPECIALS VAN DE HAENEN
Dagschotel
Keuze van de chef

€ 13,50

Kippendijen saté De Haenen
Met ketjap-pindasaus, kroepoek en atjar

€ 14,75

Broodje hamburger (100% rund)
Met gerookte bbq saus, tomaat, augurk, kaas, gebakken ui, friet en salade

€ 14,50

SOEPEN
Tomatensoep
Met gehaktballetjes en pesto

€ 6,00

Kreeftensoep
Met rouille en geroosterd brood

€ 7,50

Dagsoep
Soep van de dag

€ 6,00

VOORGERECHTEN
Tonijn tartaar
Met sesam, sushi komkommer, wasabi en gember crème

€ 11,50

Gamba’s pill pill
Gepelde gamba’s in een pittige knoflookolie en peterselie

€ 9,25

Trio van vis
Met tonijnsalade, garnaalkroketje en gemarineerde gamba’s

€ 10,50

Vitello sgombro
Kalfsvlees met makreel mayonaise, kappertjes, zwarte olijven, en citroen

€ 11,00

Rundercarpaccio
Met pesto, pijnboompitjes, rucola, zontomaatjes en Parmezaanse kaas

€ 11,50

Voorgerecht van ons maandmenu

€ 10,50

HOOFDGERECHTEN
7x black tiger garnalen ongepeld
Met knoflook-peterselie olie, citroen en frisse salade

€ 20,50

Op de huid gebakken zalm
Met saffraan-dille saus en seizoensgroenten

€ 18,50

Biefstuk van Rubia Gallega rund (Spaans streekras uit Galicië)
Met chimichurri en frisse salade

€ 18,50

Coquelet uit de oven
Met saus van citroen-tijm en gegrilde groenten

€ 17,50

Tonijn van de grill
Met antiboise, gegrilde groenten en limoen

€ 22,50

Hoofdgerecht van ons maandmenu

€ 19,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met dunne frietjes en mayonaise

PASTAGERECHTEN
Pasta Vongole
Spaghetti met venusschelpen, witte wijn, citroensap, peterselie,
rucola en Parmezaanse kaas

€ 16,50

Pasta kip
Met pikante roomsaus, zongedroogde tomaatjes, bosui,
rucola en Parmezaanse kaas

€ 14,50

NAGERECHTEN

Dessert de Haenen
Nagerecht van ons maandmenu

€ 8,50

Crème brûlée
Met gezouten karamel roomijs en slagroom

€ 7,50

Trio van aardbei
Drie bereidingen van aardbeien

€ 7,50

Dame blanche
Vanilleroomijs, chocoladesaus en slagroom

€ 6,50

Chocoladetrio
Drie bereidingen van chocolade

€ 7,50

Kaasplankje
Drie soorten kaas met kletzenbrood, honing en walnoten

€ 8,50

Heeft u allergieën of dieetwensen meld het uw gastvrouw of gastheer zodat ons keukenteam hier
rekening mee kan houden.

