Informatie over de happerij

HAPPERIJKAART
Onbeperkt genieten van kleine gerechtjes voor € 23,95 p.p.
De kinderen kunnen ook meedoen met de Happerij.
Kinderen tot en met 12 jaar € 12,50 p.p.
Een los kindermenu bestellen kan natuurlijk ook (zie de kaart)

Desserts

Gerechtjes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Caesar salad met kip
Salade met huisgerookte zalm
Salade met biefstukpuntjes
Salade met geitenkaas en honing uit de oven met
toast
Wrap gevuld met tonijnsalade
Wrap gevuld met pulled pork
Spaanse ham met meloen
Carpaccio van rund met pesto en balsamicodressing
Carpaccio van huisgerookte zalm met mosterddressing
Carpaccio van huisgerookte entrecôte
Krokante kipstukjes met knoﬂooksaus

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bloemkoolsoep met croutons en kaas
Tomatensoep
Mini broodje hamburger “De Waterman”
Gefrituurde inktvisringen met knoﬂooksaus
Bospaddestoelenkroketjes
Nacho’s met kipreepjes en kaas
Serranohamkroketjes

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Champignons gevuld met gehakt en kaas uit de oven
Gehaktballetjes met knoﬂook, tomatensaus en kaas
Pittig stoofpotje van kip
Boeuf Bourguignon, runderstoofpotje
Kipkluifjes gepaneerd (pittig)
Kipkluifjes gemarineerd (licht zoet)
Champignons gegratineerd uit de oven
Malse kipstukjes met tuinkruidensaus
Varkenshaasspiesje met satésaus
Varkenshaasmedaillons met pepersaus
Spareribs
Mini schnitzel met pepersaus
Indische balletjes in satésaus
Lamsworstjes met knoﬂooksaus
Groentelasagne
Mootje huisgerookte zalm (warm)

- Maximaal 2 gerechtjes per persoon per ronde bestellen
- Voor niet opgegeten gerechtjes wordt € 2,50 in rekening
gebracht
- Drankjes en dessert zijn niet in dit arrangement inbegrepen en worden naar verbruik afgerekend
- Heeft u een voedselallergie meld het ons graag vooraf
= vegetarisch
= pittig

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Pangasiusﬁlet met tuinkruidensaus
Gamba’s in pittige saus
Gamba’s in knoﬂookolie
Provençaals gebakken mosseltjes gegratineerd met kaas
Huisgemaakte groentequiche
Tortilla aardappeltaartje

Chocoladetaartje met een bol vanille ijs
Dame blanche, drie bollen vanille ijs met chocoladesaus
Spoom van Frambozen sorbetijs met prosecco
Duo mousse van chocolade en aardbei
Crème brûlée met een bol citroenijs
Kinderverrassingsijsje

Bijgerechtjes

Kindermenu

Zij kunnen ook een kindermenu bestellen
tegen losse prijzen zoals:
Tomatensoep kids
Frietjes met mayonaise, appelmoes en
keuze uit kipnuggets of frikadel of kroket
of kaassouﬂé of hamburger

€ 3,50

Warme dranken

Frietjes
Nacho’s met kaas en guacamole
Mandje brood
Schaaltje groene salade

De kinderen mogen natuurlijk ook
meedoen met de Happerij.
Kinderen tot en met 12 jaar

€ 5,50

€ 12,50

€ 3,50
€ 6,75

Kofﬁe
Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Thee
Verse muntthee

€
€
€
€
€
€

Special coffee

€ 5,75

Coffee “de Waterman” (Kopje kofﬁe geserveerd met “licor
43” slagroom en bonbons/chocolaatjes en pepermuntjes)
Irish Coffee (Irish whiskey)
French Coffee (Grand Marnier)
Brazilian Coffee (Tia Maria)

Likeurtjes

Frietjes met mayonaise, appelmoes en
mini schnitzel of mini spare-ribs

€ 7,75

Versier je eigen pannenkoek

€ 6,75

2,25
2,25
2,75
3,00
2,25
2,95

Baileys, Amaretto, Drambuie, Licor 43,
Cointreau, Grand Marnier, Tia Maria

Heeft u iets te vieren variërend van bruiloft,
verjaardagsfeest of een jubileum?
Ook dan verzorgen wij u graag bij De Waterman.
Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

€ 3,75

