DE HAEN

Eetcafé en partycentrum

Voorgerechten

MENUKAART
Hoofdgerechten

Brood compleet

6,50

Salade gerookte zalm

9,75

Carpaccio van rund

8,75

Salade met 3 garnalen kroketjes

9,00

boterzacht, pittig en vol van smaak

Wrap met ossenhaaspuntjes

9,75

kip- of varkenssaté met friet en frisse
salade

met aioli, tapenade en kruidenboter

met een dille / wasabi saus

met geraspte oude kaas, nootjes en
knoflookmayonaise

met een tartaarsaus

met groenten en hosinsaus

Tapas plate voor 2 personen

bestaande uit gerookte zalm, garnalen
kroket, spinata romana, gefrituurde
champignons en een groene
mosterdsoep

11,50 p.p.

Nagerechten

Hollandse biefstuk

17,50

Sliptong

19,50

Gebakken trio van vis van de dag

17,50

Spare ribs

17,50

Saté De Haen

17,00

Ossenhaaspuntjes

18,50

Pittige kip

17,50

met tuinkruidenknoflookjus

Geserveerd met bijpassende garnituren

met een romige hollandaise saus

in teriyakisaus

kippendijen met groenten, hosinsaus en chili

Soepen
Hoevelakense mosterdsoep

5,75

SPECIAL SHARING DINER

Italiaanse tomatensoep

5,75

U kunt kiezen uit 3 varianten:

Romige preisoep

5,75

met spekjes

rijk gevuld met courgette, ui en basilicum

met stukjes gerookte kip

“Voor Specials, zie ons Blackboard”

- alleen kip
- kip en vlees
- kip, vlees en vis met friet en sla

€19,00 p.p.

Deze schotel is verkrijgbaar v.a. 2 personen

Crêpe Suzette

7,50

Chocoladetaartje

7,50

Poffertjes

7,25

Klein ‘Grand Dessert‘

7,75

MonChou

7,50

met sinaasappelsaus en vanille ijs

Geserveerd met kaneelijs

met vanille ijs en warme chocoladesaus

bestaande uit verschillende nagerechten

met kaneelijs

AANSCHUIFMAALTIJD
Elke donderdag om 18:00 uur
Aan de grote tafel gezellig
samen een dagschotel eten!

Incl. consumptie €11,-

Heeft u dieet of allergie vragen? Informeer dan bij één van
onze medewerkers.

DE HAEN

Eetcafé en partycentrum

Lunchgerechten

LUNCHKAART
Rijke maaltijdsalades

Warme lunchgerechten

Broodje gerookte zalm*

9,75

Twee ‘Kwekkeboom‘ rundvleeskroketten*

9,00

Broodje pikante kip*

9,75

Burger De Haen*

10,75

Clubsandwich*

9,75

bol naar keuze met garnalenkroket
geserveerd met een dille / wasabi saus

bol naar keuze metkippendijen met ui,
champignons en chilisaus
brood naar keuze bestaande uit
gerookte kip, gebakken ei, plak kaas,
komkommer, tomaat, sla en tartaarsaus

Panini uit de oven*

met oude boeren kaas, pesto en ananas

9,25

Oosterse wrap met kip

9,50

met groenten en hosinsaus

5,00

Italiaanse tosti

6,75

Kruispunt Hoevelaken*
9,00

Wrap met ossenhaaspuntjes

Boeren tosti

getoast brood gevuld met mozzarella,
tomaat en basilicum

Mexicaanse wrap met zalm

met groenten, gerookte kip en mango

bol naar keuze met runderburger,
gebakken uitjes en champignons,
tomaat, plak kaas en friet

getoast brood met rode ui, oude boeren
kaas en tomaat

Wraps
met roomkaas, rucola en rode ui

‘altijd lekker kroketten‘, met brood naar
keuze en mosterd

9,75

Keuze uit verschillende bollen
* = keuze uit wit-, spelt- of meergranenbrood
Keuze uit verschillende broodsoorten
* = keuze uit wit-desembrood of meergranenbrood

brood naar keuze met kroket, gebakken
ei, ham, kaas en soepje van de dag

Broodje warm vlees*

met brood naar keuze, champignons, ui
en satésaus

12,75

Goed gevulde maaltijdsalade op een bed van
sla, gestoofde paprika, courgette en ui. Lauw
geserveerd met toast/brood.

Geitenkaassalade

13,00

Garnalensalade

13,00

Salade pittige kip

13,00

Biefstuksalade

13,00

in maïskorst gebakken geitenkaas, met
olijven en honig

gegrilde Indische garnalen in knoflook/
kruidenolie, gemarineerd met
champignons en ui

kippendijen met roomkaas, rucola en rode ui

geroerbakte ossenhaasstukjes met spekjes,
uitjes, groene peper en knoflook
Salades zijn ook als halve porties te bestellen

9,75

Voor onze kleine gasten
Pannenkoek

4,25

Frietjes

5,75

Kinderijsje

3,75

met suiker of stroop

Uitsmijters
Uitsmijter ham / kaas *

9,00

Kaasomelet *

9,25

Uitsmijter De Haen *

9,50

8,50

met frikandel, kroket of kipnuggets

