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 watermeloen, komkommer, blauwe bessen, en feta

V ……

Varkenshaasmedaillons met pepersaus

……

Garnalencocktail met komkommer, mango, en bleekselderij

……

Kabeljauw met groenten en tomatensaus uit de oven

……

Mexicaanse salade met gerookte kip, in een taco shell

……

Gepaneerde bloemkool met blue cheese dip

Carpaccio met Parmezaan, pijnboompitjes en truffelsaus

……

Kipsaté in pindasaus met gebakken uitjes, kroepoek

……

Bolletjes van cantaloupe met prosciutto, mozzarella (ook V)

……

Gehaktballetjes met Italiaanse tomatensaus

……

SHARE

V ……

Kipfilet met kerriesaus

……

Wrap van roomkaas, kip, perzik en botersla

……

Rendang kroketjes

……

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

……

Rucola Parmezaan kroketjes

Flammkuchen asperges, rode ui, tomaat en ham (ook vega)

……

Empanadas met gamba

……

Spareribs met BBQ-saus gemarineerd

……

V ……

Pinxhos: (4 stuks per portie)

……

Biefstukspiesjes met bearnaisesaus

……

Forelsalade met mierikswortel en foreleitjes

……

Broccoliquiche met ham en champignons

……

Gebraden runderlende met remoulade en kwartelei

……

Empanadas met ratatouille

Kip piri-piri salade

……

Zoete kip in bacon met sweet bbq dip

TASTE

V ……
……

DESSERTS

Tomatensoep met Parmezaan en basilicum

V ……

Crème brûlée met munt en rode besjes

……

Romige pestosoep met tuinerwtjes en pasta

V ……

Aardbeien met Romanoffsaus

……

Spiesje van zalm, kabeljauw en gamba met wittewijnsaus
Gebakken Haastrechtse kruidenkaas met dille-mosterd
Varkenshaas met spinazie en mozzarella in kruidensaus
Beefburger met bacon en cheddar, met uien en sriracha mayo

Tiramisu met frambozen en witte chocolade

……

Parfait van mango met aardbeiencoulis

……

……

Huisgemaakt frambozenijs met hangop en merengue

……

……

Dame blanche

……

Mousse van mascarpone en Licor 43, besjes en perzik

……
……

……
V ……

Pasta met gegrilde groenten in tomatensaus met Parmezaan

V ……

Wokschotel van kip en groenten met gr. currysaus (ook vega)

……

Cannoli met een vulling van pistache en mascarpone

Kipfilet met mango, Brie en kerriesaus

……

Huisgemaakt bananenijs met toffeeparels

……

Tartelette met karamel en chocolademousse

……

