
Voorgerechten

Hoofdgerechten

■	 1 TOMATENSOEP

■	2 CARPACCIO
   Carpaccio van rund met 

 pijnboom pitten, parmezaanse kaas, 
  pesto dressing en rucola.

■	3  WRAP
    Krokante wrap met kip, kaas en paprika.

■	4  ZALM TARTAARTJE
    Tartaar van zalm met rode ui, 

 kappertjes en crème fraîche. 

■	5 MELOEN MET SERRANOHAM

■	6  VITELLO TONNATO
   Dun gesneden fricandeau met   

huisgemaakte tonijnsaus. 

■	7 GARNALEN COCKTAIL
   Garnalen cocktail met  ijsbergsla, 

 garnalen, rode uit, appel en 
 cocktailsaus.

■	 8 GEITENKAAS 
    Salade met lauwwarme  geitenkaas met 

honing, walnoot,  komkommer, 
  rode ui & dressing.

■	 9 CHAMPIGNONS 
    Gefrituurde champignons in  bier beslag 

met huisgemaakte aioli. 

■	10 NACHO’S GEHAKT
   Warme nacho’s uit de oven met   

  cheddar, rode ui, gehakt,  crème fraîche, 
guacamole en salsa.

■	 11 TEMPURA
   Gefrituurde tempura garnaal met  

sojadip. 

■	 12 KIP PIRI PIRI
   Gebakken kippendij stukjes met 

 paprika, ui en piri piri saus. 

■	 13 UIENRINGEN 
  Gefrituurde uienringen met chilisaus. 

■		14 WITLOF
  Witlof met ham & kaas uit de oven. 

■	 15 DUO CHAMPIGNONS
   Een gevulde champignons met gehakt 

en eentje met roomkaas.

■	 16 CALAMARIS
  Inktvisringen met knoflooksaus. 

■	 17 ZALM
   Gebakken zalmfilet afgeblust met  

sojasaus. 

■	 18 GAMBA’S
   Gebakken in knoflook met  

knoflooksaus. 

■	 19 LOEMPIA 
  Mini loempia’s met chilisaus. 

■	20  BIEFSTUK
   Biefstuk van de grill met pepersaus.

■	21 KIP TERIYAKI
  Kip van de grill met teriyaki saus. 

■	22 WARM VLEES
   Broodje warm vlees met satésaus en 

gefrituurde uitjes.

■	23 VARKENSHAAS
  Met champignonroomsaus. 

■	24 COURGETTE 
   Gegrilde courgette met kruiden. 

■	25 BEENHAM
   Warme beenham met honing- 

mosterdsaus. 

■		26 KIPSATE
   Saté van kippendijen met kroepoek.

■	27 SPARE RIBS
   Spare ribs uit de oven met een zoet 

pikante marinade. 

■	28 FRIET  
  Met mayonaise.

■	29 CHICKEN WINGS 

■	30 BROODJE BAL 
   Met mosterd-mayonaise.

■	 31 CHICKEN TACO 
   Taco gevuld met kip, kaas, rode ui, 
  sla, tomaat, komkommer en 
  caesar dressing.

■	32 SHRIMP TACO 
   Taco gevuld met gamba’s, 
  komkommer, sla, guacamole 
  en knoflooksaus.

■	33 GEWOKTE GROENTES

■	34 CHEESEBURGER
   Hamburger met augurk, cheddar en 

 tomatenketchup.

■	35 BBQ BURGER
   Verse burger met sla, tomaat,  augurk, 

cheddar, spek, barbecuesaus en 
 gefrituurde uitjes.

Onbeperkt
h a p a s
€  2 6 , 9 5  p . p .
m . u . v .  k e r s t

■	36 CRISPY PRAWN
  Gefrituurde tempura garnaal 

■		37 CRISPY CHICKEN
   Kip, avocado 

■	 38 PANNENKOEK NATUREL 

■	39 PANNENKOEK KAAS 

■	40 PANNENKOEK SPEK

■	41 PANNENKOEK SPEK/KAAS

■	42 PANNENKOEK NUTELLA 

Voor de Kinderen...

SPELREGELS ONBEPERKT HAPAS (EXCL. DRANK)
• Kinderen t/m 9 jaar € 7,95 p.p. / kinderen van 10 & 11 jaar € 13,95 p.p.
• We werken met tijd shifts: 16:30 tot 18:30 of 19:00 tot 21:00 uur. 
 Later beginnen mag maar de eind tijd staat vast.
• Maximaal 2 hapas p.p. tegelijk bestellen.
• Friet mag altijd als 3e gratis gerecht besteld worden.
•  Nieuwe hapas bestellen als de vorige op zijn. Verspilling van eten is  zonde, geniet 

 maximaal en verspil zo min mogelijk. Wij kunnen in sommige  gevallen € 2,00 per niet 
 opgegeten gerecht in rekening brengen.

•  Heeft u een allergie? Meld het ons! 
 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kruisbesmetting.
• Wij serveren geen kraanwater buiten gebruik van medicatie.
•  De keuken is geopend tot 21:00 uur.

Hapas... Tapas met een hollandse twist

■	 43 FRIET MET MAYONAISE 

■	44 BITTERBALLEN

■	45 FRIKANDELLETJES 

■	46 KAASSOUFLEETJES 

■	47 KIPNUGGETS

■	48 KUIPJE APPELMOES 

■	49 MINI PIZZA 

■	50 CHURROS 

■	51 CRÈME BRÛLÉE  

■	52 RAKETJE 

■	53 BOL VANILLE 

■	54 BOL AARDBEI 

■	55 BOL BANAAN 

■	56 DAME BLANCHE 

■	57 STROOPWAFEL 
  Vanille ijs, stroopwafelstukjes, 
  karamelsaus

■	58 PANNA COTTA OREO 

■	59 VERS FRUIT 

■	60 BROWNIE 

■	61 MINI TOMPOUCE 

■	62 BANAAN ECLAIR 

■	63 TIRAMISU 

Desserts

Pannenkoeken Burgers
tip!
Om de kwaliteit van onze gerechten zo 
goed mogelijk te houden, worden deze na 
 bereiding direct geserveerd. Het is daarom 
mogelijk dat de  gerechten niet gelijk matig 
aan tafel verschijnen. Als tip willen wij u 
meegeven om niet op elkaars gerechten te 
wachten.

Brood met smeersels vooraf om 
te  delen, met huisgemaakte Aioli 

en  kruidenboter. € 3,95

BROOD MET SMEERSELS

Sushi


