POSITIEF
IDEE !

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
of via de bezorgsite.

DINER BOX “HAPPZ” | min.2 personen: 27,50 p.p. (3 gangen)
(voorgerecht en hoofdgerecht zelf warmen volgens meegeleverde instructie)
VOORGERECHTEN:
Kip-kerrie kokossoep
Rolletjes van kalfslende met gemarineerde paddenstoelen en chimichurri
Salade met tonijn, ei, tomaatjes, olijven en kappertjes
HOOFDGERECHTEN:
Krokante zalm met Parmesan-pesto
Varkenshaas met kruidenkaas en boerenham
Oosterse kipfilet sweet and sour
NAGERECHTEN:
Red velvet cake met witte chocolademousse
Mascarponemousse met passievrucht en merengue
Hangop met speculoos en rode bessen
DINER 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
Oosterse tomatensoep met groenten en noedels
Zalmrolletje met palingmousse en tzatziki
Vitello tonnato met kappertjes, olijfjes, ei en zongedroogde tomaatjes
HOOFDGERECHTEN:
Tongfilet met vruchten in zoetzure saus
Biefstukje met roompaté en truffelsaus
Kipfilet met mango en Brie in kerriesaus
NAGERECHTEN:
Tiramisu
Mascarponemousse met frambozencoulis en pistache
Witte chocolademousse met kletskopkruim en bessen
Hangop met limoncello, lemon curd en merengue

BEKIJK OP WWW.RESTAURANTINREEUWIJK.NL ONS COMPLETE BEZORGMENU.

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

HAPPZ@HOME BEZORGMENU
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.)
Gerookte zalm met palingmousse en tzatziki
Vitello tonnato met ei, kappertjes, tomaatjes en olijven
Kip-kerrie kokossoep (0,5 liter) 			
Tomatensoep met groenten en noedels (0,5 liter) 		

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

INTERNATIONALE SPECIALS (bij deze menu’s krijgt u ook gemengde salade met dressing)
Penne met gegrilde groenten en romige paprikapesto
Wokgerecht met oosterse groenten, fruit, kip en kerriesaus (ook vegetarisch verkrijgbaar)

13,50
13,50

MENU’S (incl. groenten, aardappelgarnituur en friet of ovenkrieltjes)
Varkenshaas met champignonsaus 				
Varkenshaas met roomkaas en achterham
			
Biefstukjes met een saus van bruine peper
Biefstukjes met roompaté en truffelsaus
Kipsaté schotel 							
Oosterse kipfilet sweet and sour 				
Hamburger met spek, champignons, cheddar en Happz-burgersaus
Krokante zalm uit de oven met Parmesan-pesto 			

14,50
15,50
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
Mascarponemousse met passievrucht en merengue
Hangop met speculoos en rode bessen
Bastogne parfait (0,5 liter)				

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

HAPPZ@HOME EXPERIENCES:
MIX & MATCH SHAREBOXEN:
Stel zelf uw proeverijbox samen uit de HAPPZ hapjes om samen te delen.
MIX & MATCH 5: € 20,00 | MIX & MATCH 6: € 24,00 | MIX & MATCH 7: € 28,00 | MIX & MATCH 8: € 32,00 |
MIX & MATCH 9: € 36,00
MAAK UW MENU COMPLEET MET VERSE FRIET (2,50 PER PORTIE) EN/OF SALADE (2,50)
KEUZEGERECHTJES:
Oosterse gehaktballetjes met ketjapsaus | Kipsaté | Varkenshaasmedaillons met pepersaus | Rucola-Parmesan kroketjes |
Truffelkroketjes | Kiptenders met honing-mosterdsaus | Spare ribs | Stroganoff empanadas | Kip piri-piri spiesjes |
Krokante kerrie bloemkool | Kip dumplings
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: 		
Carpaccio met truffelsaus, oude kaas en pijnboompitjes | Zalmbonbon met palingmousse |
			
Cocktailtje met kip, mango, pistachenoten en kerrie-yoghurtdressing
Hoofdgerechten:		
Burgertje met champignons, spek en cheddar
(Warm geleverd)		
Tongfilet met paddenstoelen en witte wijnsaus
			Biefstukje met pepersaus				
			
Kipfilet met mango, Brie en kerriesaus
			
2 soorten groenten, aardappelgarnituur en ovenkrieltjes
Nagerecht:		
			

Witte chocolademousse met kletskopkruim en bessen | Hangop met limoncello,
lemon curd en merengue | Tiramisu
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