DINERKAART

O
T
S

E
R

DINERKAART
17.00 TOT 20.00 UUR

K
U
R
D
Welkom in grand café de Haen,

waar u van dinsdag t/m zaterdag kunt genieten
vanaf 10.00 uur ……..koffie, gebak, lunch, diner en borrel.

Met ons team maken we het u graag naar de zin.
Als er aandachtspunten zijn vertel het ons, bent u tevreden vertel het
anderen.
Cor en Ans, Team de Haen.

ALLEEN TE BESTELLEN TUSSEN
17.00 EN 20.00 UUR

DE HAEN

www

WWW.DE-HAEN.NL

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN
HOEVELAKENSE BOLLEN			

6,50

BIEFSTUK				

GARNALENSALADE			

9,00

SLIPTONGEN				

met diverse smeersels

op Spaanse wijze in knoﬂookolie gebakken

CARPACCIO

			

8,75

met sla, parmezaanse kaas, tuinbonen
en basilicummayonaise

O
T
S

met gebakken ui en champignons / of pepersaus
gebakken in roomboter

GEBAKKEN DORADE FILET		

K
U
R
D
8,50

met gefrituurde champignons in
bierbeslag en knoﬂooksaus

SATÉ DE HAEN				

		

BIETEN CARPACCIO

7,50

met rucola, walnoten, geitenkaas, appel, uitjes
en honingdressing

11,50 P.P.

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

SOEPEN

5,75

met uitgebakken spekjes

ROMIGE PREISOEP

OSSENHAASPUNTJES			

FISH & CHIPS				
gemaakt van heekﬁlet geserveerd
met gekruide frietjes en remoulade saus

VEGETARISCHE WRAP 		

ROMIGE GROENE MOSTERDSOEP

met een basilicum crème

kip- of varkenssaté
in teriyakisaus

TAPAS PLATE VOOR 2 PERSONEN

LICHT GEBONDEN TOMATENSOEP

boterzacht, pittig en vol van smaak

		

			

= VEGETARISCH GERECHT

5,75
5,75

met spinazie, champignons, zongedroogde
tomaatjes, pesto en mozzarella

18,50
19,50
18,50

GEITENKAASSALADE 			

in maïskorst gebakken geitenkaas met olijven en honing

17,50

17,00

met zongedroogde tomaatjes en mango

BIEFSTUKSALADE			

Salades zijn ook als halve porties te bestellen

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

13,00
8,50

WENTELTEEFJE				

6,50

TIRAMISU				

7,50

van suikerbrood met aardbeienijs

DAME BLANCHE			

vanille ijs met warme chocoladesaus

		

WARME APPELNOTENTAART

Keuze uit:
- kip en vlees
- kip, vlees en vis

13,00

NAGERECHTEN

van speculoos, amaretto, kofﬁe,
gekaramelliseerde peer en vanille ijs

15,50

13,00

geroerbakte ossenhaasstukjes met spekjes, uitjes, groene peper en
knoﬂook

18,50
16,50

13,00

gegrilde Indische garnalen in knoﬂook/kruidenolie, gemarineerd
met gemengde groenten

SALADE GEROOKTE KIP			

SPECIAL SHARING DINER
€19,00 P.P.
Deze schotel is
verkrijgbaar v.a. 2
personen met friet
en sla

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

GARNALENSALADE			

met garnalen geserveerd met basilicumsaus

SPARE RIBS				

GEMENGDE SALADE			

E
R

RIJKE MAALTIJDSALADES

met kaneelijs

7,25
7,50

VOOR ONZE KLEINE GASTEN
PANNENKOEK					4,25

met suiker & stroop

FRIETJES					5,75
met frikandel, kroket of kipnuggets

KINDERIJSJE					

3,75

LUNCHKAART

O
T
S

E
R

LUNCHKAART
12.00 TOT 17.00 UUR

K
U
R
D
Welkom in grand café de Haen,

waar u van dinsdag t/m zaterdag kunt genieten
vanaf 10.00 uur ……..koffie, gebak, lunch, diner en borrel.

Met ons team maken we het u graag naar de zin.
Als er aandachtspunten zijn vertel het ons, bent u tevreden vertel het
anderen.
Cor en Ans, Team de Haen.

ALLEEN TE BESTELLEN TUSSEN
12.00 EN 17.00 UUR

DE HAEN

www

WWW.DE-HAEN.NL

WARME LUNCHGERECHTEN

LUNCHGERECHTEN
BOL GEROOKTE ZALM

		

9,75

bol naar keuze met zalm, garnalenkroket
geserveerd met een dille saus

BROODJE BRIE GEZOND* 			8,75
brood naar keuze met brie, walnoot, rucola,
komkommer, zongedroogde tomaat en
honing

9,00

‘Kwekkeboom altijd lekker kroketten’, met brood naar keuze
en mosterd
ook vegetarisch te bestellen

brood naar keuze met oude kaas, appelstroop,
walnoot, rucola en kruidenmayonaise

BURGER DE HAEN			

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

UITSMIJTER HAM / KAAS 				
9,00
BOERENOMELET 					9,25
met spek en groenten

bol naar keuze met kippendijen, ui, champignons en groente

8,50

E
R

O
T
S

TWEE RUNDVLEES KROKETTEN			

BOL PIKANTE KIP			

BROODJE OUDE KAAS*			

UITSMIJTERS

9,75

10,75

UITSMIJTER DE HAEN				
met spek, ui, tomaat en champignons

9,50

RIJKE MAALTIJDSALADES

Keuze uit verschillende bollen
* = keuze uit brioche- of meergranenbollen

getoast brood gevuld met kaas, ham en ananas

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

TOSTI BRIE 					5,25

Keuze uit verschillende broodsoorten
* = keuze uit wit-desem- of meergranendesembrood

getoast brood gevuld met brie, spek en honing
ook vegetarisch te bestellen

GEITENKAASSALADE 			

K
U
R
D
KRUISPUNT HOEVELAKEN		

FLAMMKUCHEN

TRADITIONEEL					8,25
crème fraîche, speklardons en prei

GEROOKTE ZALM				9,00
crème fraîche, zalm, pitjes en rucola

BRIE						9,00
crème fraîche, brie, walnoten, honingen rucola

GEROOKTE EEND					9,75
crème fraîche, prei en hosinsaus

12,75

Vegetarisch 				
gebakken ei, kaas, groentekroket, soep van de dag
en brood naar keuze*

11,50

9,75

in maïskorst gebakken geitenkaas met olijven en honing

13,00

GARNALENSALADE			

13,00

SALADE GEROOKTE KIP			

13,00

BIEFSTUKSALADE			

13,00

gegrilde Indische garnalen in knoﬂook/kruidenolie, gemarineerd
met gemengde groenten
met zongedroogde tomaatjes en mango

geroerbakte ossenhaasstukjes met spekjes, uitjes, groene peper en
knoﬂook
Salades zijn ook als halve porties te bestellen
8,50

VOOR ONZE KLEINE GASTEN

PANNENKOEK					4,25
met suiker & stroop

5,75

FRIETJES					5,75

		

5,75

KINDERIJSJE					

			

5,75

met uitgebakken spekjes

ROMIGE PREISOEP

Vis 					
gebakken ei, garnalenkroket, soep van de dag,
gerookte zalm en brood naar keuze*

met brood naar keuze, champignons, ui en satésaus

ROMIGE GROENE MOSTERDSOEP
met een basilicum crème

Vlees 				
11,50
gebakken ei, kaas, ham kroket, soep van de dag en brood naar
keuze*

BROODJE WARM VLEES / FRICANDEAU		

SOEPEN

LICHT GEBONDEN TOMATENSOEP

TOSTI HAWAII					5,25

= VEGETARISCH GERECHT

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

met frikandel, kroket of kipnuggets

DE GERECHTEN IN DIT RODE BLOK ZIJN TE BESTELLEN
VANAF 12.00 UUR TOT 20.00 UUR.

3,75

