BURGER CLASSIC 180 gr. runderburger | gebakken ui | gebakken ei | spek
Extra frites & mayo + € 2,00 | Extra verse salade + € 2,00
CHEESEBURGER 180 gr. runderburger | gebakken ui | gebakken ei | spek | jong belegen kaas
Extra frites & mayo + € 2,00 | Extra verse salade + € 2,00
VEGABURGER 180 gr. vegaburger | paprika | maïs | kikkererwt | guacemole
Extra frites & mayo + € 2,00 | Extra verse salade + € 2,00

9,95
10,95
9,95

WIENERSCHNITZEL Flinke schnitzel van varkensfilet | met frites & mayo
Keuze: geen saus, pepersaus, zigeunersaus, champignonroomsaus, rodewijnsaus, kruidenboter
CORDON BLEU Huisgemaakte cordon bleu van varkensfilet, rijk gevuld met ham en kaas, met frites en salade

14,50

SATÉ Medium 2 stokken huisgemarineerde saté van kipfilet | met frites & mayo
SATÉ Large 3 stokken huisgemarineerde saté van kipfilet | met frites & mayo

11,50
14,00

BIEFSTUK VAN BLACK ANGUS Heerlijke black Angus steak 200 gram | met frites & mayo
Keuze: geen saus, pepersaus, zigeunersaus, champignonroomsaus, rodewijnsaus, kruidenboter
Keuze: rood, medium, doorbakken

14,50

SPARE RIBS MEDIUM 600 gr. spareribs met knoflooksaus | zonder bijgerechten
SPARE RIBS LARGE 900 gr. spareribs met knoflooksaus | zonder bijgerechten
SPARE RIBS LARGE 900 gr. spareribs met knoflooksaus | met frites & mayo

13,50
17,50
19,50

MIXED GRILL sate, sparerib en een biefstukje met knoflook-, cocktail- en pindasaus met frites en salade

16,50

TOURNEDOS Biefstuk vd ossenhaas | met frites & mayo
Keuze: geen saus, pepersaus, zigeunersaus, champignonroomsaus, rodewijnsaus, kruidenboter
Keuze: rood, medium, doorbakken

20,50

14,50

EXTRA TE BESTELLEN (zie de bestelsite): o.a. Diverse dranken | bittergarnituren |Verse salade € 2,50
Extra frites € 2,50 | Extra saus € 2,50 (pepersaus, zigeunersaus, champignonroomsaus, rodewijnsaus

BESTEL EENVOUDIG VIA HAGENOUW.NET
Hagenouw Eten & Drinken – Godebaldkwartier 255 (Hoog Catharijne) – 3511 DR Utrecht
Afhalen en bezorgen (in ieder geval) in postcode-gebieden 3511, 3512 en 3521
Maandag t/m zaterdag van 12:00 tot 21:30 | Zondag van 16:00 tot 20:00

…
Stampot met rauwe andijvie en spekjes. Bakje jus wordt bijgeleverd
Keuze uit: Bal gehakt (huisgemaakt van half-om gehakt) of HEMA worst
Stampot met zuurkool. Bakje jus wordt bijgeleverd

10,00
10,00

…
Zalmfilet met citroenmayonaise. Met frites en salade
Groene Curry met kabeljauw
Gebakken kabeljauw in panko, met gele rijst en een groen Curry met paprika, courgette, wortel en ui

17,95
16,95

…
Vegaburger 180 gr. vegaburger | paprika | maïs | kikkererwt | guacemole
Extra frites & mayo + € 2,00 | Extra verse salade + € 2,00
GROENE CURRY VEGA met paprika, courgette, wortel en ui, met gele rijst
GEITENKAASSALADE
Div. slasoorten | met dressing | komkommer | tomaat | ui | geitenkaas | honing | pijnboompitjes

9,95
13,95
13,95

…

Div. slasoorten | met dressing | komkommer | tomaat | ui
CARPACCIO SALADE
Carpaccio| pestodressing | balsamicodressing | oude boerenkaas | pijnboompitjes
SALADE MET GEROOKTE ZALM
Gerookte zalm | wasabimayo | wakamé | kappertjes
GEITENKAASSALADE
Geitenkaas | honing | pijnboompitjes

13,95
13,95
13,95

…
CARPACCIO pestodressing | balsamicodressing | oude boerenkaas | pijnboompitjes
GEROOKTE ZALM wasabimayo | wakamé | kappertjes

9,50
9,50

…
CHOCOTAART huisgemaakt naar recept vd chef
CHEESECAKE heerlijke cheesecake
HAZELINO Hazelnoot schuimgebak
KAASPLANK 3 soorten kaas met appelstroop en kletzenbrood

5,00
4,00
3,00
8,50

BESTEL EENVOUDIG VIA HAGENOUW.NET

