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VOORGERECHTEN - TASTE

TASTE & SHARE

Romige tomatensoep 			
Champignon-truffelsoep 			
Gerookte zalm met een mousse		
van kruidenroomkaas
Carpaccio met oude kaas, pijnboompitjes
en truffelsaus (als groot voorgerecht 14,00)
Black angus sukade met doperwtencrème
en gebakken prosciutto
Italiaanse tomatensalade met mozzarella
en pesto 		
Gerookte lamsham met een salade van
aspergetips, witlof en ei

WARME GERECHTEN - SHARE
2,50
2,75
5,25
5,75
5,25
4,50
5,25

VOORGERECHTEN - SHARE
Mini broodjes met kruidenboter en tapenade
Flammkuchen met tomatenmix, rode ui
en mozzarella
Flatbread met rode ui, Brie, olijfjes en 		
champignons
Wrap met kiprollade, achterham, oude kaas
en honing-mosterdsaus

6,75
6,75
6,00
5,50

		

Bijgerechten
Portie gegrilde groenten
		
Portie verse friet
			
Gemende salade met dressing 			

HAPPZ

WARME GERECHTEN - TASTE

Kabeljauw met rauwe ham en doperwtenpuree
Oosterse zalm met gegrilde groenten 		
Gebakken Haastrechtse kruidenkaas 		
met dille-mosterdsaus
Varkenshaasmedaillon met spek en Brie
in mosterdsaus
Grieks kipspiesje met grillgroenten en tzatziki
Wokschotel met kip, groenten, lemongrass
en rijst (ook vegetarisch verkrijgbaar)
Biefstukmedaillon met Stroganoffsaus 		
Hamburgertje met ui, cheddar en smokey
baconnaise
Romige pasta met champignons, truffel,
knoflook, balsamico en parmesan

Italiaanse gamba’s met tomaat, rode ui 		
6,50
en olijfjes
Varkenshaasmedaillons met champignonsaus 6,25
Kipsaté in pindasaus, met gebakken uitjes
6,25
en kroepoek
Spareribs met ketjap-sesam glaze
5,00
Gehaktballetjes met ketjapsaus 		
5,75
Empanadas chicken & currry 			
5,75
Pork dumplings met Korean BBQ-saus
5,75
Risottoballetjes met tomaat en mozzarella
5,50
Hartige vegan balletjes (pompoen, spinazie
5,75
en biet) met pompoen-peperchutney 				
Serranoham kroketjes 			
5,75
Rucola parmesan kroketjes 		
5,75

4,00
3,75
3,50

KIDS!

5,75
5,95
4,75

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

7,25

5,00

Mini burger met frietjes			

6,50

5,00
5,50

Pizza Margherita				

6,00

IJsverrassing					

4,75

6,00
4,50
4,50

: Dit is een vegetarisch gerecht.
* Heeft u een allergie? Meld het ons.
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22
Grill- en hoofdgerechten

CHEF’S SPECIAL

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

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

Biefstuk met Stroganoffsaus 		
Kipsaté met pindasaus, gebakken uitjes
en kroepoek
Varkenshaasmedaillon met spek en Brie
in mosterdsaus
Oosterse zalmfilet met gegrilde groenten
Hamburger met ui, cheddar en 			
smokey baconnaise 		

HAPPZ “CHEF’S SPECIAL” (MIN. 2 PERS.) 34,50 p.p.
IN DE KEUZES VLEES OF GEMENGD
U krijgt een variatie van 3 koude gerechten, 4 warme
gerechten en 3 nagerechten

TASTE & SHARE

Pasta of rijst gerechten:
Wokschotel met kip, oosterse groenten,
lemongrass en rijst (ook vegetarisch mogelijk)
Romige pasta met champignons, truffel
knoflook, balsamico en parmesan

18,00
16,50
17,00
18,00
14,00

HAPPZ “CHEF’S SPECIAL XL” (MIN. 2 PERS.) 37,50 p.p.
IN DE KEUZES VLEES OF GEMENGD
U krijgt een variatie van 4 koude gerechten, 4 warme
gerechten en 4 nagerechten

15,00

3-GANGEN “CHEF’S CHOICE” (MIN. 4 PERS.) 32,50 p.p.
Geniet van onze verschillende taste en share gerechtjes
uitgekozen door de chef

16,00

HAPPZ SPECIALS
MIDWEEK SPECIAL
Op woensdag en donderdag hebben wij de Midweek
Special. Stel zelf uw menu samen:
3-gangen (24,00), 4-gangen (29,50)
of 4-gangen XL (34,50)
(inclusief friet en salade)
WEEKEND SPECIAL
Van vrijdag tot en met zondag hebben wij de Weekend
Special. Stel zelf uw menu samen:
3-gangen (26,50), 4-gangen (32,00)
of 4-gangen XL (37,50)
(inclusief friet en salade)

4-GANGEN “CHEF’S CHOICE” (MIN. 4 PERS.) 37,50 p.p.
Geniet van onze verschillende taste en share gerechtjes
uitgekozen door de chef

DESSERTS (prijs per stuk)
Tiramisu				
Parfait van Bastogne 				
Panna cotta macchiato met mokkasaus		
Vanille ijs met chocoladesaus 			
Crème brûlée met Grand Marnier 		
Citroenijs met limoenmousse en merengue
Brownie-mousse dessert 			
Hangop met aardbeien
		

2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65

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

7,25

