LUNCHKAART van 11:30 tot 16:00 uur
GEBAK

3.75

Huisgemaakte apfelstrudel | Huisgemaakte Chocotaart
Hazelino | Cheesecake | slagroom + 0.50

TOSTI (wit of bruin)
Tosti kaas
Tosti ham & kaas
Tosti hawaï (ananas, ham & kaas)
Tosti gerookte zalm & kaas

4.50
5.00
6.00
6.50

BROODJES keuze uit:
SANDWICH Boerenlandbrood wit of bruin
Broodje kaas

.

SOEP geserveerd met brood
Tomatensoep
Soep vd dag

5.25
5.95

LUNCHPLATES
Oma Bobs croquetten (met mosterd)
met frites

7.95
8.95

Clubsandwich Classic

9.95

wit of bruin brood

gebakken spek | gegrillde kip | gebakken ei

3.95

Jong belegen boerenkaas

Clubsandwich Fish

9.95

gerookte zalm | wasabimayonaise | wakamé |gebakken ei

Broodje oude kaas

5.95

Oude boerenkaas | grove mosterd

Broodje gezond

5.95

Twaalf-uurtje

9.95

Kopje tomatensoep | kroket | gebakken ei

ham | kaas | komkommer| tomaat | gebakken ei | ui

Broodje tonijnsalade

6.95

Op smaak gebrachte tonijn

Broodje gegrilde kip

6.95

Burger Classic

11.95

Burger 180 gr. | 100 % rundvlees | gebakken uitjes
gebakken spek | gebakken ei | frites

Gegrilde kip | kerry mayonaise | pijnboompitjes

Broodje gerookte zalm

8.95

wasabimayo | kappertjes | ui

Broodje geitenkaas

8.95

Vegaburger

11.95

Burger 180 gr. | huisgemaakte burger van kikkererwt, maïs &
paprika | guacamole| frites

honing | pijnboompitjes

Broodje carpaccio

8.95

pestodressing | balsamicodressing | oude kaas | pijnboompitjes

OMELET 2 boterhammen wit of bruin
naturel 6.00 | ham 7.50 | kaas 7.50 | spek 7.50
ham & kaas 9.00 | champignons 9.00
spek & kaas 9.00 | gerookte zalm 11.00
UITSMIJTER 3 eieren | 3 boterhammen wit of bruin
ham 7.50 | kaas 7.50 | spek 7.50
ham & kaas 9.00 | spek & kaas 9.00
rosbief 8.00 | rosbief & kaas 9.50
SALADE

(Lunchsalade / Maaltijdsalade)
diverse slasoorten | op smaak gebracht met dressing
komkommer | tomaat | ui | geserveerd met brood

Salade gegrilde kip
Tonijnsalade

9.95 / 13.95
9.95 / 13.95

Cheeseburger

Saté kipsaté met frites

13.95

Vegetarische lasagne met frites

14.95

Huisgemaakte lasagne | courgette | aubergine |
paprika | kaas | oude boerenkaas | mozarella

Wienerschnitzel met frites

Kogelbiefstuk met frites

Carpaccio salade

Huisgemaakte cordon bleu van varkensfilet
rijk gevuld met ham en kaas

Salade gerookte zalm

10.95 / 14.95

o.a. wasabimayo | wakamé | kappertjes | ui

Salade geitenkaas

10.95 / 14.95

15.95

steak | in de boter gebakken | kruidenboter,
pepersaus , champignonroomsaus, zigeunersaus

Cordon Bleu met frites

9.95 / 13.95

15.95

Gepaneerde schnitzel van varkensfilet
pepersaus , champignonroomsaus of zigeunersaus

op smaak gebrachte tonijn
o.a. pestodressing | balsamicodressing
oude boerenkaas | pijnboompitjes

12.95

Burger 180 gr. | 100 % rundvlees | gebakken uitjes | gebakken
spek | gebakken ei | kaas | frites

Spare Ribs met frites

15.95

18.50

600 gram spare ribs | knoflooksaus
gemarineerd naar geheim recept van de chef

lauwwarme geitenkaas | honing | pijnboompitjes

Zalmfilet
kreeftensaus | frites | salade

17.95

Hoofdgerechten
Vegaburger met frites

11,95

Huisgemaakte burger van kikkererwt, maïs & paprika
guacamole| geserveerd met frites.
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Burger Classic met frites

11,95

100 % rundvlees | gebakken uitjes
gebakken spek | gebakken ei | geserveerd met frites.

Cheeseburger met frites

DINERKAART

Saté met frites en salade

Voorgerechten
4,50
5,50
5,95
10,95

Dun gesneden rundvlees | pestodressing | balsamicodressing
pijnboompitjes | oude boerenkaas | brood

Gerookte zalm met toast

10,95

wasabimayonaise | uitjes | kappertjes

Hollandse garnalen

11,95

Vegetarische lasagne met frites

Wienerschnitzel

15,95

Gepaneerde schnitzel van varkensfilet | frites & salade
naar keuze: pepersaus, zigeunersaus of champignonroomsaus

Cordon bleu

15,95

cordon bleu van varkensfilet gevuld met ham & kaas frites & salade

Spare ribs

18,50

De lekkerste garnalen! | cocktailsaus | toast

SALADE (maaltijdsalade)

Biefstuk van Black Angus

diverse slasoorten | op smaak gebracht met dressing
komkommer | tomaat | ui | geserveerd met brood

Heerlijke Black Angus steak van de grill | frites & salade
Naar keuze: kruidenboter, pepersaus, zigeunersaus of
champignonroomsaus

13.95
13.95

op smaak gebrachte tonijn

Carpaccio salade

13.95

o.a. pestodressing | balsamicodressing
oude boerenkaas | pijnboompitjes

Salade gerookte zalm

14.95

o.a. wasabimayo | wakamé | kappertjes | ui

Salade geitenkaas

Mixed grill

BUITEN DE KAART
VRAAG NAAR DE BUITEN-DE-KAART-GERECHTEN

18,95

Zalmfilet

17,95

Zalmfilet | citroenmayonaise | frites & salade

Nagerechten

lauwwarme geitenkaas | honing | pijnboompitjes

Kies een Voor | Hoofd | Nagerecht voor een vaste prijs!
Kies ook uit de buiten-de-kaart gerechten

18,95

saté | sparerib | biefstuk | frites & salade | knoflook, cocktail &
pindasaus

14.95

3-GANGENMENU € 36.95

14.95

Huisgemaakte lasagne | courgette | aubergine |
paprika | kaas | oude boerenkaas | mozarella

600 gram spare ribs | gemarineerd naar recept vd chef |
knoflooksaus | frites & salade

Salade gegrilde kip
Tonijnsalade

13,95

saté van kipfilet | pindasaus | frites & salade

Brood & Smeersels
Tomatensoep (veg)
Soep van de dag
Carpaccio

12,95

100 % rundvlees | gebakken uitjes
gebakken spek | gebakken ei | kaas |met frites

Vanille ijs met slagroom

5,00

Dame Blanche

6,00

Vanille ijs | chocoladesaus | slagroom

Banane Royal

6,95

Vanille ijs | banaan | chocoladesaus | slagroom

Chocotaart & frambozenijs

6,95

Huisgemaakte chocoladetaart! | frambozenijs | slagroom

Apfelstrudel & kaneelijs

6,95

Huisgemaakte apfelstrudel! | kaneelijs | slagroom
Vleesgerechten worden medium bereid.
Liever Rood of Well-done? Geef uw wens door aan de bediening
Allergieën of speciale wensen? Meldt dit bij de bediening!
Onze koks houden rekening met uw wensen!

Crème brûlée

6,50

Kaasplankje

8,95

Drie kaassoorten | noten/vijgenbrood | appelstroop
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www.hagenouw.net | info@hagenouw.net

BUITEN-DE-KAART

VOORGERECHT
Vitello Tonnato

11,95

Dun gesneden kalfsvlees | tonijnmayonaise

HOOFDGERECHT
Asperges met beenham

18,50

Op klassieke wijze bereid, met beenham, botersaus, krieltjes en ei

Asperges met gerookte zalm

19,50

Op klassieke wijze bereid, met gerookte zalm, botersaus, krieltjes en ei

Asperges met zalmfilet

21,50

Op klassieke wijze bereid, met zalmfilet, botersaus, krieltjes en ei

Sliptong

17,95

2 sliptongetjes in de boter gebakken| U fileert de sliptongetjes zelf | frites & salade

Tournedos
Biefstuk van de ossenhaas | saus naar keuze (pepersaus, champignonsaus, rode wijnsaus, kruidenboter)
groentemix | gebakken aardappels

22,95

