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 van little gem, mango, gerookte kip, walnoten en framboos

……

Varkenshaasmedaillons in champignonsaus

……

Garnalencocktail met venkel, tomaat en kervel

……

Kipfilet Stroganoff

……

Bruschetta met Carpaccio Grana Padano
Tomaat met mozzarella, rucola en pesto

……
V ……

Empanada's kip piri-piri

……

Kabeljauw met tomaat in boemboe Bali

……
……

Deegbakje met een mousse van ham met komkommerkaviaar

……

Kipsate in pindasaus, met uitjes, kroepoek en seroendeng

Pittige quinoasalade met botersla en gerookte zalm

……

Truffelkroketjes met dille/mosterdsaus

Brusschetta met Tallegio en pepperoni

……

Gehaktballetjes met ketjapsaus

SHARE
Italian flatbread met ham, tomaat en paprika

Empanada's van roomkaas en Jalapeňo
……

V ……
……

Biefstukspiesjes met pepersaus

……

Flammkuchen met kip, prei, paprika en een vleugje kerrie

V ……

Mexicaanse quiche

V ……

Kipsate kroketjes

……

……

Met ketjap gemarineerde spare-ribs

Mini pita's met kikkererwten, paprika, tomaat en hummus
Californische wrap met kip, tomaat, avocado, sla en mayonaise

V ……

Broccoli in tempurabeslag

V ……
……
V ……

V ……

Kipfiletreepjes Parmesan met tomatensaus

Italiaanse tomatensoep met pesto

V ……

Creme brulee met Butterscotch

……

Hongaarse paprika soep met creme fraiche

V ……

Deegbakje met huisgemaakt ijs van de week

……

Bruschetta's met gebakken champignons
TASTE

……

DESSERTS

Varkenshaas met Parmaham en Cambozola

……

Tira Misu met chocolade fudge

……

Pasta met kip, champignons en truffelroomsaus

……

Parfait van Bastogne

……

Spiesje van zalm, kabeljauw en gamba met witte wijnsaus

……

Rood fruit crumble

……

Dame blanche

……

Thais runderstoofpotje met kerrie en kokos

Gebakken Haastrechtse kruidenkaas

……

Huisgemaakt kokosijs met kokoscrumble en ananasparels

……

Beefburger "Amsterdam "met old Amsterdam en uienrelish

……

Hangop met kaneel en toffee

……

……

Panna cotta van priline met gezouten karamel

……

Vanillemousse met brownie en chocoladeganache

……

Wokschotel met kip en voorjaarsgroenten

V ……

