Menukaart Happz onbeperkt

HAPPZ “ONBEPERKT” BESTELLIJST (VUL UW BESTELLING IN)
Op woensdag en donderdag kunt u bij Happz genieten van ons Happz “Onbeperkt” menu
voor slechts 26,- euro per persoon.
Voorwaarden:
* 3 gerechtjes per persoon per ronde (bij groepen vanaf 6 personen 2 gerechtjes per ronde.)
* Uiterlijke aanvangstijd 19.30 uur (warme keuken sluit om 21.30)
* De gehele tafel doet mee (m.u.v. kinderen)
* Een mandje stokbrood met kruidenboter is inclusief
TASTE

SHARE

Salade met zontomaatjes, pasta, rauwe ham en ricotta

……

Varkenshaasmedaillons in peperroomsaus

……

Pastasalade met gekruide kip en honing-thijm glaze

……

Kipfilet in kerrie-kokossaus

……

……

Kippenvleugeltjes met Provencaalse kruiden en honing

……

Baskische kabeljauw uit de oven

……
……

Bruschetta met Carpaccio Grana Padano
Crostini met gegrilde parika, tomaat en mozzarella met Pesto

V ……

Deegbakje met mousse van tonijn en roomkaas

……

Kipsate in pindasaus, met uitjes, kroepoek en seroendeng

Hertenham met vijgenchutney, rucola en appelstroop

……

Truffelkroketjes met dille/mosterdsaus
Gehaktballetjes met ketjapsaus

SHARE

Mini empanada´s met champignons en kaas

V ……
……
V ……

……

Met ketjap gemarineerde spare-ribs

……

Flatbread met gegrilde groenten, gekruide kip en peppadew

……

Biefstukspiesjes met pepersaus

……

Flammkuchen met tomaat, rode ui, basilicum en mozzarella

V ……

Nacho's met chili con carne en cheddar

……

Wrap met Brie en tomatensalsa

V ……

Geroosterd waldkornbrood met Brie, walnoot en truffelhoning

V

TASTE
Italiaanse tomatensoep met pesto

Quiche van camembert en prei

V ……

Chorizo kroketjes

……

Calamaris met tomatenchutney

……

DESSERTS
V ……

Creme brulee met licor 43

……

Mosterdsoep met spek

……

Koffiemousse met chocoladekrullen

……

Varkenshaas in een kaasjasje met mosterdsaus

……

Tira Misu van appel en speculaas

……

Lasagne rol

……

Parfait van Bastogne

……

Spiesje van zalm, kabeljauw en gamba met witte wijnsaus

……

Pastel de nata met kaneelijs

……

Gebakken Haastrechtse kruidenkaas

Dame blanche

……

Herfst stoofpot met Bokbier

……

Appeltaartje met vanille ijs

……

Beefburger met gekarameliseerde ui, spek en Swiss cheese

……

Hangop met stroopwafel

……

……

Panna cotta van perzik met aardbeiencoulis en amandel

……

Vanillemousse met brownie en chocoladeganache

……

Kangoeroespiesje met Mango-Sherrysaus

V ……

