BROODJES (keuze uit waldkorn bol, baguette, boeren bruinbrood of maisbrood)

Corsendonk abdijkaas
Met honing, walnoot en rucola

€ 8,50

12 uurtje de Haenen vlees
Met soep van de chef, gebakken eitje op maisbrood en vleeskroket op boeren bruinbrood

€ 9,75

12 uurtje de Haenen vis
Met vissoep, roerei gerookte zalm op maisbrood en garnalenkroket op boeren bruinbrood

€ 11,50

Runder carpaccio
Met balsamico mayonaise, pijnboompitjes, rucola, champignon tapenade en oude kaas

€ 9,00

Huisgemaakte makreelsalade
Met komkommer, gekookt ei, rode ui en dille

€ 8,00

Gerookte eendenham
Met truffelmayonaise, pistache en rode biet

€ 8,50

Twee vleeskroketten
Met mosterd en gemengde salade

€ 8,50

Twee garnalenkroketten
Met remouladesaus en citroen

€ 12,50

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

€ 9,75

Sandwich zalm
Met gerookte zalm, mosterd-dille crème, 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 maisbrood)
Met ham, kaas en chilimayonaise

€ 4,00

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

€ 4,25

Panini Parmaham
Met abdijkaas, tomaat en champignon tapenade

€ 7,50

Panini zalm
Met mosterd-dille crème, rode ui en kappertjes

€ 8,50

EIERGERECHTEN
Uitsmijter
Met kaas en slagers achterham

€ 8,75

Uitsmijter runder carpaccio
Met rucola en gegratineerd met kaas

€ 9,75

Omelet met cantharellen
Met Gruyère kaas en peterselie

€ 9,75

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

€ 11,75/€ 14,50

Salade de Haenen
Met gegratineerde geitenkaas met korst, Parmaham, walnoten en honing dressing

€ 11,75/€ 14,50

Salade gerookte eendenborst
Met herfstsla, witlof, pistache en sinaasappel dressing

€ 11,75/€ 14,50

SOEPEN
Pompoensoep
Met room van ras el hanout kruiden en koriander

€ 6,00

Heldere bospaddenstoelen soep
Met kaasstengel

€ 6,50

Dagsoep
Soep van de dag

€ 6,00

PASTAGERECHTEN
Pasta gerookte zalm
Met inktvis tagliatelle, gamba’s, witte wijn-roomsaus, peterselie,
rucola en Parmezaanse kaas

€ 16,50

Pasta champignons en Parmaham
Met spaghetti, roomsaus, salie, rucola en Parmezaanse kaas

€ 14,50

VOORGERECHTEN

Gamba’s kerrie
Gepelde gamba’s in een romige kerrie-knoflooksaus en peterselie

€ 9,50

Gerookte paling
Met rode biet, sjalot, zure room en Granny smith appel

€ 13,50

Runder carpaccio
Met balsamico-mayonaise, pijnboompitjes, herfstsalade en oude kaas

€ 11,50

Steak tartare van hert
Met gebakken kwarteleitje, truffelmayonaise, kruidensla en gefrituurde schorseneren

€ 12,00

HOOFDGERECHTEN

Schelvis
Met gebakken cantharellen, salie, romige knoflooksaus en seizoensgroenten

€ 18,50

Sukade kort gebakken
Met rode wijn-laurier saus, seizoensgroenten en gegrilde aardappel

€ 18,50

Eendenfilet
Met een port-kardemom saus, pompoen-sinaasappel crème en seizoensgroenten

€ 18,50

Hertenbiefstuk
Met bospaddenstoelensaus, rode kool, stoofpeertje en aardappelkroketje

€ 20,50

Gamba’s
Met rode curry, wokgroenten, koriander, basmati rijst en kroepoek

€ 17,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met dunne frietjes en mayonaise

MAANDMENU
twee gangen menu € 26,50
drie gangen menu € 32,50

SPECIALS VAN DE HAENEN

Dagschotel
Keuze van de chef

€ 13,75

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

€ 14,75

Wildstoof
Met aardappelpuree en rode kool

€ 17,50

NAGERECHTEN

Crème brûlée van tonkabonen
Met koffieroomijs en slagroom

€ 7,50

Stoofpeertje
Met brownie van hazelnoot, melkchocolademousse en laurierroomijs

€ 7,50

Amarene kersen
Met vanilleroomijs, Bastogne koekjes en slagroom

€ 7,00

Dame blanche
Met vanilleroomijs, chocoladesaus en slagroom

€ 6,50

Kaasplankje
Drie soorten kaas met kletzenbrood, honing en walnoten

€ 8,50

