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21
VOORGERECHTEN - TASTE
Tomatensoep 			
		
Aspergesoep met ham en ei 		
Bistecca rolletje met gemarineerde		
paddenstoelen en citroen-knoflooksaus
Crispy chicken-sushirolletjes met sesam,
wasabimayonaise en sojasaus
Gebraden kalfslende met pastasalade
en tonijnmayonaise
Carpaccio met parmezaan, pijnboompitjes
en truffelsaus (als groot voorgerecht 12,75)
Bruschetta met gerookte zalm, 		
kruidenmousse en masago

WARME GERECHTEN - SHARE
2,25
2,50
3,75
4,50
4,25
4,75
3,25

TASTE & SHARE

VOORGERECHTEN - SHARE
Broodvariatie met knoflookboter en tapenade
New York deli wrap met pastrami, kaas,
sauerkraut, augurk en mosterdmayonaise
Flatbread met kip, spek, tomaat 		
en crème fraîche
Flammkuchen met tomaat, rode ui
en paddenstoelen
Margherita bread slices				

6,75
4,75
5,75
7,75

		

Aardappeltortilla met ham en kaas 		
Gepaneerde bloemkool 			
Portie gegrilde groenten 			
Portie verse friet
			

HAPPZ
5,00
4,75
4,75
3,50
4,50
4,00

5,50
5,75
5,75
6,00
5,75
5,25
4,25
5,75
5,25
3,75
5,25
4,75

Bijgerechten

4,75

WARME GERECHTEN - TASTE
Spiesje van zalm en kabeljauw, 			
chermoula kruiden en dillesaus
Oosters gelakte zalm met gegrilde groenten
Opgerolde schnitzel met een vulling van ham
en kaas, met tuinkruidensaus		
Gebakken Haastrechtse kruidenkaas 		
met dille-mosterd
Varkenshaas met spek en mosterdkaas
Kipfilet gevuld met spinazie, mozzarella
en pestosaus
Linguini primavera met tomaatjes, tuinerwtjes,
aspergetips, verse kruiden en olijfolie
Wokschotel met kip, groenten en teriyakisaus
- Meerprijs ossenhaas i.p.v. kip 2,00
- Ook vegetarisch verkrijgbaar
Thaise runderstoof met broccoli en rijst
Biefstukje met bearnaisesaus		
Hamburgertje met rode ui compôte,		
trappistenkaas en dragonmayonaise

Gebakken gamba’s met pompoen 		
in Indische curry
Varkenshaasmedaillons met champignonsaus
Getrancheerde runder lende met pepersaus
Kipsaté in pindasaus, met gebakken uitjes,
kroepoek en seroendeng
Kipdumplings (Gyoza) met dip 		
Zweedse gehaktballetjes met tuinkruidensaus
Spareribs gemarineerd met BBQ saus 		
Truffelkroketjes 				
Rendangkroketjes 				
Groentendumplings met dip
		
Griekse kipspiesjes met knoflookdip		
Beef stroganoff empanada’s
		

3,75
3,75
3,75
3,25

KIDS!

HAPPZ kids					
Proeverij van diverse snacks (6 stuks)
met frietjes en mayonaise

6,75

Mini pizza’s met frietjes				

6,75

Poffertjes met slagroom			
en poedersuiker

5,75

IJsverassing					

3,75

4,25
4,50
: Dit is een vegetarisch gerecht.
4,25
5,50
3,75

* Heeft u een allergie? Meld het ons.

20
21
Grill- en hoofdgerechten

CHEF’S SPECIAL

Onderstaande menu’s worden geserveerd met diverse
groenten, aardappelgarnituur en friet of potato
wedges:

Laat u verrassen door de chef, hij maakt voor u zijn
persoonlijke favorieten van de kaart.

TASTE & SHARE

Biefstuk met pepersaus
		
Kipsaté
		
Varkenshaas met champignonsaus		
Varkenshaas met spek en mosterdkaas
Opgerolde schnitzeltjes met een vulling van
ham en kaas, met tuinkruidensaus		
In de jus gebakken Tournedos van ossenhaas
(peper of champignonsaus)
Gelakte zalmfilet met gegrilde groenten
Beefburger met rode ui, trappistenkaas
en dragonsaus
Pasta- en rijstgerechten:
Wokgerecht met kip en diverse groenten
in teriyakisaus en rijst
- Meerprijs ossenhaas i.p.v. kip 2,00
- Ook vegetarisch verkrijgbaar
Wokgerecht met gamba’s en pompoen		
in Indische gele curry en rijst
Linguini “Primavera” met voorjaarsgroenten,
tomaatjes, olijfolie en verse kruiden

17,00
15,00
16,00
16,00
16,00
25,25
16,50
13,00

13,50

15,50
12,50

HAPPZ SPECIALS
MIDWEEK SPECIAL
Op woensdag en donderdag hebben wij de Midweek
special. Stel zelf uw menu samen:
3-gangen (19,00), 4-gangen (24,50) of 5-gangen (29,00).
WEEKEND SPECIAL
Van vrijdag tot en met zondag hebben wij de weekend
special. Stel zelf uw menu samen:
3-gangen (21,00), 4-gangen (27,50) of
5-gangen menu (32,00)

HAPPZ “CHEF’S SPECIAL” (MIN. 2 PERS.) 29,50 p.p.
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” (MIN. 2 PERS.) 32,50 p.p.
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” (MIN. 4 PERS.) 32,50 p.p.
Geniet van onze verschillende taste en share gerechtjes
uitgekozen door de chef

DESSERTS (prijs per stuk)
Pasteis de nata (custardgebakje) 		
Tiramisu van Limoncello met kokos
Parfait van Bastogne				
Hangop met mango en passievruchtencoulis
Vanille ijs met chocoladesaus		
Panna cotta van butterscotch met dulce de leche
Karamel-brownie ice-cream sandwich		
Huisgemaakt mojito sorbetijs met lime-curd
en een kletskop van munt
Crêpe met vanille ijs en chocoladesaus		
Appel kaneelcake met kaneelijs 		

2,75
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
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					

2,35
2,35

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

