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VERWENBOXEN

GASTERIJ VERGEER VERWENBOXEN
Dineren in uw eigen tempo

Deze boxen kunt u bestellen voor elke vrijdag, zaterdag en zondag
en thuis laten bezorgen of zelf afhalen tussen 16.00 en 17.30.
Plaats uw bestelling de dag ervoor voor 22.00 uur via www.restaurantinreeuwijk.nl/winkel.

DINNER BOX “HAPPZ” | min.2 personen: 27,50 p.p. (3 gangen)
(voorgerecht en hoofdgerecht zelf warmen volgens meegeleverde instructie)
VOORGERECHTEN:
Mosterdsoep met spekjes
Gebraden runderlende met pittige Spaanse aardappelsalade
Panzanella salade (met tomaat, mozzarella, gegrilde groenten, Parmezaan en broodcroutons)
HOOFDGERECHTEN:
Kabeljauw met spinazie, oude kaas en gegrilde groenten
Varkenshaas met paddenstoelen-port saus
Kipfilet Parmezaan met tomatensaus
NAGERECHTEN:
Hangop met karamel fudge en walnoten
Pavlova mousse
Tiramisu van bitterkoekjes
DINNER BOX “HAPPZ DE LUXE” | min. 2 personen: 37,50 p.p. (3 gangen)
(hoofdgerecht zelf warmen volgens meegeleverde instructie)
VOORGERECHTEN:
Carpaccio met truffelsaus, oude kaas en pijnboompitjes
Sushi van komkommer, omelet en gerookte zalm
Tomaat met mozzarella en pesto
Runderlende met gegrilde paprika en chimichurri
HOOFDGERECHTEN:
Visspiesje met paprikasaus
Biefstukje met een saus van rode wijn, sjalotjes en pepertjes
Pasta met basilicumpesto, champignons, spinazie en pijnboompitjes
NAGERECHTEN:
Gevulde speculaas cake met dulce de leche
Pavlova mousse
Limoncello panna cotta met cantuccini
Hangop met kaneel, ahornsiroop en walnoten

BEKIJK OP WWW.RESTAURANTINREEUWIJK.NL ONS COMPLETE BEZORGMENU.

DORPSWEG 32 - REEUWIJK - 0182 39 4321 - WWW.RESTAURANTINREEUWIJK.NL

HAPPZ@HOME AFHAALMENU
Afhalen kan van woensdag tot en met zondag van 17:00 - 20:00.
Bestel via 0182 39 4321.
VOORGERECHTEN
Carpaccio met pijnboompitjes, oude kaas en truffelsaus
Carpaccio met pijnboompitjes, oude kaas en truffelsaus XL (2 pers.)
Carpaccio met pijnboompitjes, oude kaas en truffelsaus XXL (4 pers.)
Panzanella Salade (met tomaat, mozzarella, gegrilde groente, Parmezaan en broodcroutons)
Mosterdsoep met spekjes (0,5 liter) 			
Tomatensoep met basilicum en mascarpone (0,5 liter) 		

12,50
22,50
45,00
9,75
4,95
4,95

INTERNATIONALE SPECIALS (bij deze menu’s krijgt u ook gemengde salade met dressing)
Pasta met basilicumpesto, champignons, spinazie en pijnboompitjes
Wokgerecht met oosterse groenten, kip, rijst en Thaise koriander saus
Ovenschotel met gegrilde groenten en mozzarella 			

13,50
13,50
11,50

MENU’S (incl. groenten, aardappelgarnituur en friet of ovenkrieltjes)

Varkenshaas in paddenstoelen-port saus 				
Biefstukjes met een saus van bruine peper
			
Biefstukjes met een saus van rode wijn, sjalotjes en pepertjes
Kipsaté schotel 							
Kipfilet Parmesan met tomatensaus				
Hamburger met spek, champignons, cheddar en Happz-burgersaus
Kabeljauw met spinazie, oude kaas en kreeftsaus 			

14,50
16,50
16,50
15,00
12,50
12,00
16,50

KINDERMENU
Snackmenu met frietjes
American pancakes met stroop
Pizza margherita
					

6,75
6,75
7,00

BIJGERECHTEN
Gevarieerde mini broodjes met kruidenboter en olijventapenade
Gekruide ovenkrieltjes 						
Geroosterde groenten 						

5,75
3,75
4,50

NAGERECHTEN
Tiramisu van bitterkoekjes
Pavlova mousse van pistache, bosvruchtencompote en merengue druppels
Hangop met kaneel, ahornsiroop en walnoten
Bastogne parfait (0,5 liter)				

5,25
5,25
5,75
6,25

HAPZZ@HOME EXPERIENCES:
SHARE MENU 2 PERSONEN:
Oosterse gehaktballetjes met ketjapsaus | Kipsaté | Varkenshaasmedaillons met pepersaus | Kroketjes van
de week | Kipvleugeltjes | Friet en salade
SHARE MENU 4 PERSONEN:
Oosterse gehaktballetjes met ketjapsaus | Kipsaté | Varkenshaasmedaillons met pepersaus | Kroketjes van
de week | Kipvleugeltjes | Spare ribs | Pulled pork balletjes |Friet en salade

€ 25,00

€ 36,50

HAPPZ@HOME DINER 3-GANGEN PROEVERIJ (VOOR 15 UUR BESTELLEN) (MIN. 2 PERSONEN)
2 PERSONEN: € 55,- | 3 PERSONEN: € 79,50 | 4 PERSONEN; € 105,Wij serveren onderstaande gerechten p.p.:
Voorgerechten: 		
Gebraden runderlende met pittige Spaanse aardappelsalade | Mini poké bowl met
			
crispy chicken | Sushi van komkommer, omelet en gerookte zalm
Hoofdgerechten:
Burgertje met champignons, spek en cheddar
(Warm geleverd)
Visspies met paprikasaus
			Kipfilet Parmezaan				
			
Biefstukje met een saus van rode wijn, sjalotjes en pepertjes
			
2 Soorten groenten, aardappel garnituur en ovenkrieltjes
Nagerecht:		
Gevulde speculaas cake met dulce de leche | Pavlova mousse | Limoncello panna cotta met
			cantuccini
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