
MENU
HAPPZ SPECIALS

CHEF’S SPECIAL

DESSERTS

MIDWEEK SPECIAL
Op woensdag en donderdag hebben wij de 
Midweek Special. Stel zelf uw menu samen: 
3-gangen (25,00), 4-gangen (30,50) of 
4-gangen XL (35,50) 
(inclusief friet en salade)

WEEKEND SPECIAL
Van vrijdag tot en met zondag hebben wij de 
Weekend Special. Stel zelf uw menu samen: 
3-gangen (27,50), 4-gangen (33,00) of 
4-gangen XL (38,50)
(inclusief friet en salade)

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

HAPPZ “CHEF’S SPECIAL” (MIN. 2 PERS.) 32,50 p.p. 
IN DE KEUZES VLEES OF GEMENGD
U krijgt per persoon een variatie van 3 koude 
gerechten, 3 warme gerechten en 3 nagerechten

HAPPZ “CHEF’S SPECIAL XL” (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

3-GANGEN “CHEF’S CHOICE” (MIN. 4 PERS.) 33,50 p.p.
Geniet van onze verschillende taste en share 
gerechtjes uitgekozen door de chef geserveerd 
op grote planken

4-GANGEN “CHEF’S CHOICE” (MIN. 4 PERS.) 38,50 p.p.
Geniet van onze verschillende taste en share 
gerechtjes uitgekozen door de chef geserveerd 

Prijs per stuk
Mascarpone cheesecake met lemon     2,75
en gebrande merengue
Parfait van Bastogne     2,75
Chocolade fondantcake                2,75
Vanille ijs met chocoladesaus    2,75
Crème brûlée van witte chocolade        2,75
Speculoosmousse met vanille ijs              2,75         
Panna cotta met aardbeien       2,75
en frambozenschuim
Vanille hangop met banoffee curd             2,75
en Oreo crumble
Tiramisu      2,75 

CHEF’S DESSERT            7,50
U krijgt een variatie van 3, door de chef 
gekozen, desserts
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Volg ons ook op:



VOORGERECHTEN - TASTE

VOORGERECHTEN - SHARE

BIJGERECHTEN

GRILL- EN HOOFDGERECHTEN

HAPPZ KIDS!

WARME GERECHTEN - TASTE

WARME GERECHTEN - SHARE

Romige tomatensoep           2,65  
Mexicaanse bonensoep         2,75
Gerookte zalm met pittige eier-      5,25
tomatensalade, avocado en tobiko       
Carpaccio met oude kaas,       5,75
pijnboompitjes en truffelsaus 
(als groot voorgerecht 14,00)   
Gerookte lamsham met mozzarella,      5,75 
meloen en balsamico          
Gado Gado salade met sperziebonen,  5,00
taugé, kip, ei en komkommer 
(ook vegetarisch verkrijgbaar)     
Gegrilde courgette met tomaat,   5,75
spinazie, mozzarella en pesto 

Sperziebonen met rode ui en    4,00
champignons in balsamico           
Portie verse friet         3,75
Gemengde salade met dressing  3,50

Happz broodbol met kruidenboter     6,75
en tapenade
Happz warme broodbol met diverse  6,75
kazen en kruidenboter
Flammkuchen met Coburger ham, groene 6,75
asperges, champignons en Gruyère
Pinsa Romana met tomaat, mozzarella,  6,00
olijfjes en basilicumolie 
Club wrap met ei, kiprollade, spek,   5,50 
kaas, tomaat, sla en mayonaise

  : Dit is een vegetarisch gerecht.

  : Dit is een veganistisch gerecht.

  * Heeft u een allergie? Meld het ons. 

Spiesje van zalm en kabeljauw op een     5,75
erwtenstamppotje met zachte mosterdsaus         
Kabeljauw met kruiden-kappertjesboter     5,95      
Gebakken Haastrechts kruidenkaasje  4,75 
met dille-mosterdsaus
Varkenshaasmedaillon met spinazie,   5,00
mozzarella en tuinkruidensaus          
Rundercurry stoofgerecht met spinazie 5,50
en mango
Wok met chili-gember kip, sperziebonen, 5,50
peper, paprika en rijst 
(ook vegetarisch verkrijgbaar)
Biefstukmedaillon met cowboy butter  6,25
en aardappelpuree             
Hamburgertje met spek, champignons,     4,75
cheddar en Happz burgersaus  
Linguini met tomaat, spinazie,    4,75
champignons en botersaus
Braciole (biefrolletje met parmaham  5,75
en parmesan-kruidenvulling)

Krokante knoflook-sesam gamba’s   6,50
met chilidip          
Varkenshaasmedaillons met    6,25
champignonsaus         
Kipsaté in pindasaus met gebakken uitjes  6,25
en kroepoek 
Spareribs met ketjap-sesam glaze   5,00
Zweedse gehaktballetjes in roomsaus      5,75     
Empanadas met champignons en sjalot   5,75 
Kipdumplings met plumsaus       5,75
Bospaddenstoelkroketjes     5,50 
Gebakken champignons in een romige 5,75
saus van sjalotten en tuinkruiden
Braziliaanse jackfruit bolinhos met salsa   5,75 
Serrano ham kroketjes           5,75

HAPPZ kids          7,25
Proeverij van diverse snacks (6 stuks) 
met frietjes en mayonaise
Mini burger met frietjes    6,50
Pizza Margherita         6,00
IJsverrassing         4,75

Onderstaande menu’s worden geserveerd 
met diverse groenten, aardappelgarnituur en friet:
  
Biefstuk met aardappelpuree en                18,00
cowboy butter
Biefstuk met champignonsaus               18,00
Kipsaté met pindasaus, gebakken uitjes       16,50
en kroepoek
Varkenshaasmedaillon met spinazie,             17,00
mozzarella en tuinkruidensaus       
Kabeljauw met kruiden-kappertjesboter     18,00
Hamburger met spek, champignons,              14,00
cheddar en Happz burgersaus       
                                  
Pasta of rijst gerechten:
Wok met chili-gember kip, sperziebonen,     15,50
peper, paprika en rijst 
(ook vegetarisch verkrijgbaar)    
Linguini met tomaat, spinazie,                 15,50
champignons en botersaus


