HAPPZ is een uniek restaurant waar u heerlijk kunt genieten van een keur aan smaken uit
de internationale keuken.
De filosofie is: geniet, proef en deel.
Dat geeft u de gelegenheid om vele smaken te proeven en met uw gezelschap te
delen. Zo ontstaat de HAPPZ experience.
U kunt met uw tafelgenoten genieten van TASTE en SHARE gerechten. De TASTEgerechten zijn individuele proeverijen en de SHARE-gerechten zijn in deelbare porties.
Alle porties zijn zo gemaakt dat u meerdere gerechten kunt proeven.

TASTE & SHARE

TASTE
Tomatensoep met Parmezaan en basilicum

2,25

Romige pestosoep met tuinerwtjes en pasta

2,25

Salade met watermeloen, komkommer, blauwe bessen,
munt en feta

3,75

Garnalencocktail met komkommer, mango, bleekselderij en
limoendressing

3,75

Mexicaanse salade met gerookte kip, mais, tomaat, paprika
en boontjes in een taco shell

3,75

Carpaccio met Parmezaan, pijnboompitjes en truffelsaus

4,75

Bolletjes van cantaloupe met uitgebakken prosciutto
en mozzarella bolletjes (ook vegetarisch verkrijgbaar)

4,25

Gegrilde korenaar asperges met gerookte zalm en kruidenkwark

4,25

SHARE

Brood variatie, geserveerd met knoflookboter en kruidenkwark

4,75

Wrap van roomkaas, kip, perzik en botersla

4,75

Jambalaya flatbread met kip, garnalen, andouille worst, paprika en kaas

7,25

Flammkuchen met korenaar asperges, rode ui, kerstomaat en
prosciutto (ook vegetarisch verkrijgbaar)

6,50

Vitello tonato rolletjes, gevuld met salade

6,50

Pinxhos: (4 stuks per portie)
Forelsalade met mierikswortel en foreleitjes
Gebraden runderlende met remoulade en kwartelei
Kip piri-piri salade

4,75
5,25
4,75

:

Dit is een vegetarisch gerecht.
* Heeft u een allergie? Meld het ons.

Voorgerechten
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TASTE
5,00

Gebakken Haastrechtse kruidenkaas met dille-mosterd

3,50

Varkenshaasmedaillon met spinazie en mozzarella in kruidensaus

4,75

Beefburger met bacon en cheddar, met gekarameliseerde uien
en sriracha mayonaise

3,75

Pasta met gegrilde groenten in tomaat-basilicumsaus met Parmezaan

3,75

Wokschotel van kip en zomergroenten met groene currysaus
(ook vegetarisch verkrijgbaar)

3,75

Spiesje van kalfs- en rundvlees met chimmi churri saus

5,50

Kipfilet met mango, Brie en kerriesaus

3,75

Wokje met groenten en gamba’s in XO-saus

4,75

TASTE & SHARE

Spiesje van zalm, kabeljauw en gamba met wittewijnsaus

SHARE

Varkenshaasmedaillons met pepersaus

5,75

Kabeljauw met gegrilde groenten en tomatensaus uit de oven

6,50

Gebakken biefstuk met champignons en broccoli in Teriyaki saus

6,75

Kipsaté in pindasaus met gebakken uitjes, kroepoek en seroendeng

6,00

Gehaktballetjes met Italiaanse tomatensaus

5,25

Kipfilet met kerriesaus

5,25

Rendang kroketjes

5,25

Rucola Parmezaan kroketjes

5,25

Empanadas met gamba

5,50

Spareribs met BBQ-saus gemarineerd

4,25

Biefstukspiesjes met bearnaisesaus

5,75

Broccoliquiche met ham en champignons

4,25

Zalmspiesjes met groenten chutney

5,50

Empanadas met ratatouille

5,50

Zoete kip in bacon met sweet bbq dip

5,75

Gepaneerde bloemkool met blue cheese dip

3,75

Als side order mogelijk: Friet (2,50), Pittig gekruide aardappelblokjes (2,50), Gemengde salade (3,50)
en gegrilde groenten (2,50)

warme gerechten
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Grill & Specialiteiten
Indonesische kipsaté spies, met gebakken uitjes, kroepoek en atjar
Ossenhaasspies met bearnaisesaus
Zalmspies met witte wijnsaus
Biefstukspies met pepersaus
Varkenshaasspies met tuinkruidensaus

15,50
19,50
17,50
17,50
16,00

Bovenstaande spiezen worden geserveerd met friet, aardappel- en groenten garnituur
18,75
22,50

Side orders:
Gebakken champignons
Pepersaus, champignonsaus of rode wijnsaus
Gemengde salade
Friet
Pittige gekruide aardappelblokjes
Gegrilde groenten

3,00
2,50
3,50
2,50
2,50
2,50

TASTE & SHARE

Tournedos met jus (met witbrood geserveerd)
Tournedos “Gasterij Vergeer”

ONBEPERKT ETEN
Op woensdag en donderdag kunt u onbeperkt eten voor een bedrag van 26,- per
persoon. Er zijn echter wel enkele voorwaarden bij het onbeperkt eten:
•
•
•
•
•
•

U kunt 3 TASTE- en/of SHARE-gerechten per persoon tegelijk bestellen
Alle gerechtjes moeten op zijn voordat u nieuwe bestelt
Onbeperkt eten kan alleen als alle tafelgenoten deelnemen (m.u.v. kinderen)
Aanvang uiterlijk 19.30 uur
Warme keuken sluit om 21.30 uur
Niet geldig op feestdagen

Chef’s special
Laat u verrassen door de chef, hij maakt voor u zijn persoonlijke favorieten van de kaart.
HAPPZ “CHEF’S SPECIAL” (MINIMAAL 2 PERSONEN) 29,50 per persoon
IN DE KEUZES VLEES OF GEMENGD
U krijgt een variatie van 3 koude gerechten, 4 warme gerechten en 3 nagerechten
HAPPZ “CHEF’S SPECIAL XL” (MINIMAAL 2 PERSONEN) 32,50 per persoon
IN DE KEUZES VLEES OF GEMENGD
U krijgt een variatie van 4 koude gerechten, 4 warme gerechten en 4 nagerechten
4-GANGEN “CHEF’S CHOICE” (MINIMAAL 4 PERSONEN) 32,50 per persoon
Geniet van onze verschillende taste en share gerechtjes uitgekozen door de chef

Grill & Specialiteiten
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HAPPZ KIDS
Uiteraard kunnen ze ook uit de koude en warme gerechten kiezen.
6,75

MINI PIZZA'S MET FRIETJES

6,75

POFFERTJES MET SLAGROOM EN POEDERSUIKER

5,75

IJSVERRASSING

3,75

TASTE & SHARE

HAPPZ KIDS
Proeverij van diverse snacks met frietjes en mayonaise

Desserts (prijs per stuk)
Crème brûlée met munt en rode besjes

2,35

Aardbeien met Romanoffsaus

2,35

Tiramisu met frambozen en witte chocolade

2,35

Parfait van mango met aardbeiencoulis

2,35

Huisgemaakt frambozenijs met hangop en merengue

2,35

Dame blanche

2,35

Mousse van mascarpone en Licor 43 met besjes en perzik

2,35

Cannoli met een vulling van pistache en mascarpone

2,35

Huisgemaakt bananenijs met toffeeparels

2,35

Tartelette met karamel en chocolademousse

2,35

CHEF’S DESSERT
U krijgt een variatie van 3, door de chef gekozen, desserts

6,75

COMBO PLATEAU DESSERTS (combinatie plateau, chef’s keuze)
6 stuks
8 stuks
10 stuks
12 stuks

13,00
17,00
20,50
23,00

KIDZ & DEsserts
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