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VOORGERECHTEN

Klassieke uiensoep         6,00
Kreeftensoep met Hollandse garnalen        8,50
Vegetarische pompoensoep         6,00
Carpaccio van dungesneden ossenhaas met pestodressing en Parmezaanse kaas 11,50
Trio van zalm: zalmtartaar, Gravad lax en à la minute gerookte zalm    12,50
Garnalencocktail van Hollandse garnalen met cocktailsaus    15,50
Alle voorgerechten worden geserveerd met een broodje

                                                       HOOFDGERECHTEN VLEES
Gegrilde kip met dagverse groenten, aardappelgarnituur en kruidenboter        Halve kip 14,50
                  Hele kip 24,50
Vers gevulde ravioli met gegrilde kippendijen en verschillende paddenstoelen  19,50  
Pekingeend met dagverse groenten, eiernoedels en hoisinsaus    17,50
Confit de Canard met aardappelpuree, verse wintergroenten en rode wijnsaus  18,50
Tournedos 200gr* met dagverse groenten en aardappelgarnituur    24,50 
Rundersukade stoofvlees, aardappelpuree, verse wintergroenten en rode wijnsaus 19,50
Surf en Turf*: ossenhaas en halve kreeft met dagverse groenten en aardappelgarnituur 37,50
*Keuze uit pepersaus, rode wijn jus of stroganoffsaus
De Haven Club Burger van Holsteiner rund met friet    12,50 
De Haven Club Cheeseburger van Holsteiner rund met friet    13,50
De Haven Club Baconburger van Holsteiner rund met friet    13,50

 HOOFDGERECHTEN VIS
Pasta aioli met gamba’s en dagverse groenten     17,50
Zalmfilet met dagverse groenten, aardappelgarnituur en romige citroensaus  17,50
Kreeft met dagverse groenten, aardappelgarnituur en kruidenboter            Halve kreeft 22,50
                  Hele kreeft 39,50

HOOFDGERECHTEN VEGA
Truffel risotto met verschillende paddenstoelen, Parmezaanse kaas en verse truffel 18,50
Pasta pesto met dagverse groenten en Parmezaanse kaas    15,50

Bestellen tussen 16.00 - 20.00 uur
Bij bestellingen onder € 40,- rekenen 

we € 6,- per bezorging

SUPPLEMENTEN
Friet met mayonaise per bakje  3,50 
Dagverse groenten per bakje  3,50
Frisse salade per bakje  3,50
Broodjes (4 st.) met boter  3,50

SALADES
Beef teriyaki salade met ossenhaaspuntjes met dagverse groenten en teriyaki saus 15,50
Salade verde: frisse salade met dagverse groenten en een gepocheerd eitje  12,50
Salade geitenkaas met walnoten, honing en Granny Smith     12,50
Alle salades worden geserveerd met een broodje

Prijzen gelden vanaf 01-01-’21, prijswijzigingen voorbehouden

                           DESSERTS
Internationaal kaasplankje  11,00
Scroppino     6,00 
Cheescake     6,00 
Tiramisu      5,00
Brownie      6,00


