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VOORGERECHTEN - TASTE

WARME GERECHTEN - SHARE

Romige tomatensoep 			
2,50
Italiaanse uiensoep
			
2,75
Gerookte zalm met een salade van tomaat, 5,25
gegrilde paprika, rode ui en citroenmayonaise
Carpaccio met oude kaas, pijnboompitjes
5,75
en truffelsaus (als groot voorgerecht 14,00)
Pastrami met rode ui, Provelone en wasabi
5,25
Salade met gegrilde courgette, bietjes,
4,50
walnoot en hummus 		
Gerookte hertenham op botersla met		
5,75
gedroogde vijgen, walnoten en balsamico

Linguini scampi’s met knoflook botersaus
Varkenshaasmedaillons met champignonsaus
Kipsaté in pindasaus met gebakken uitjes
en kroepoek
Spareribs met ketjap-sesam glaze
Italiaanse gehaktballetjes met tomatensaus
en kaas 		
Empanadas rendang
			
Groente dumplings met chili-mango saus
Risottoballetjes met truffel en paddenstoelen
Gebakken champignons met pepers en paprika
Kerrie masala kroketjes 			
Truffelkroketjes 			

TASTE & SHARE

VOORGERECHTEN - SHARE
Happz broodbol met kruidenboter en tapenade
Flammkuchen met mosterd, spek, bosui en Brie
Warme broodbol met kruidenboter 		
en diverse kaassoorten
Wrap met kiprollade, ananas, mango		
en zachte kerriesaus

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

WARME GERECHTEN - TASTE

Spiesje van zalm, kabeljauw en gamba’s
op gegrilde zoete aardappel met Aziatische saus
Thaise kokos-curry zalm
		
Gebakken Haastrechtse kruidenkaas 		
met dille-mosterdsaus
Varkenshaasmedaillon in een kaasjasje 		
met mosterdsaus
Mexicaanse kipstoof in een kleine taco
Sweet chili kip met diverse groenten en rijst
(ook vegetarisch verkrijgbaar)
Biefstukmedaillon met pastinaakpuree 		
en café de Paris boter
Hamburgertje met bacon, cheddar, ei		
en Hollandaisesaus
(ook vegetarisch verkrijgbaar)
Gnocchi Alfredo met broccoli en champignons

		

5,75

6,50
6,25
6,25
5,00
5,75
5,75
5,75
5,50
5,75		
5,75
5,75

Bijgerechten
Portie gegrilde groenten
		
Portie verse friet
			
Gemengde salade met dressing		

HAPPZ

4,00
3,75
3,50

KIDS!

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 Pastinaakpuree en
Café de Paris boter
Kipsaté met pindasaus, gebakken uitjes
en kroepoek
Varkenshaasmedaillon in een kaasjasje
met mosterdsaus
Thai curry kokos zalmfilet 		
Hamburger met bacon, cheddar, ei 		
en Hollandaisesaus

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

TASTE & SHARE

Pasta of rijst gerechten:
Sweet chili kip met diverse groenten en rijst
Gnocchi Alfredo met broccoli en champignons

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 per persoon een variatie van 4 koude
gerechten, 4 warme gerechten en 4 nagerechten

15,00
16,00

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

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)

DESSERTS (prijs per stuk)
Tiramisu van speculoos en koffie
Parfait van Bastogne 				
Witte chocolade cheesecake bar		
Vanille ijs met chocoladesaus 			
Crème brûlée met Limoncello 		
Toffee-mousse met bananen sorbet ijs 		
en oreo crumble
Brownie salted karamel mousse 		
Vanille hangop met merengue en
bosvruchten compote
Wentelteefje van brioche met kaneel ijs
en siroop

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

2,65
2,65
2,65

