Onbeperkt genieten van onze Hapas à € 31,00 pp
U kiest 2 gerechtjes per persoon per bestelronde als u een voor- of nagerecht besteld en 1
gerechtje per bestelronde als u besteld van onze hoofdgerechten.
Het is mogelijk om per gezelschap zowel voor- hoofd- als nagerechten in dezelfde ronde te
bestellen. De bestelde nagerechten worden wel apart gemaakt, dus is het mogelijk dat deze eerder
of later worden geserveerd dan de andere gerechten. De bestelling voor een volgende ronde kunt
u doorgeven nadat we de voorgaande geserveerd hebben.
U kunt zoveel rondes bestellen als u wilt.
Ook is het mogelijk hapas gerechtjes apart te bestellen. De prijs hiervoor bedraagt € 7,00 per
gerecht. U dient wel vooraf aan te geven dat u niet voor onbeperkt kiest.
Smakelijk eten!

Hapas voorgerechten
Salade met gerookte kipfilet, mango, sojaboontjes, eitje, taugé en chilidressing
Vitello met truffelmayonaise, gegrilde groene asperges, rucola en zontomaatjes
Rundercarpaccio met pestodressing, Parmezaan en pijnboompitjes
Seranoham, meloen, rucola, cranberrydressing en crumble
Garnalencocktailtje
Visduo van gerookte paling en forelmousse
Salade caprese; mozzarella, tomaat, basilicum, pijnboompitjes en olijfolie
Salade met gekarameliseerde geitenkaas, druiven en walnoten
Poké bowl; zalm, surimi, avocado, sojaboontjes, sushirijst, komkommer, wakame, radijs, mango en
sojadressing
Boudha bowl; parelcouscous, geroosterde kikkererwten, mango, sojaboontjes, feta, champignons,
padronpepertje en wasabi crumble
Dagsoep
Pomodorisoep met bosui en room

Hapas hoofdgerechten
Mini flammkuchen met champignons, feta en groene asperges
Spaanse kroketjes; chorizo, Iberico ham en spinazie-kaas met harissa mayonaise
Gegrilde padronpepertjes met zeezoutvlokken
Mediteraanse quiche met courgettes, champignons en brie
Nachos; met gehakt, crème fraiche, salsa en kaas
Spaghetti bolognese
Kibbeling met remouladesaus
Warme huisgerookte zalm met wasabicrunch en wakame
Knoflookchampignons met tijm en sjalotje
Crispy chicken met coleslaw en pikant sausje
Japanse vegetarische dumplings met sojasaus
Pulled chicken taco met kimchimayonaise
Sesambroodje met bietenburger, geitenkaas en stroop
Pasta pesto met gambaspiesje, zongedroogde tomaat en rucola
Italiaanse kalfsstoof in aardappelmandje
Angus burgertje – cheddar – bacon – augurk – tomaat
Gegrilde varkenshaas médaillon geserveerd met roomsaus
Zeebaarsfilet met choronsaus saus en puree van zoete aardappel
Kabeljauw met kruidenrisotto
Yakitorispiesje van kippendijtjes met noedels en sesamzaadjes
Runderhaaspuntjes teriyaki met taugé en bosui
Kipsateetje met atjar, kroepoek en pindasaus
Kruidenrisotto met champignons en truffel
Krokant gebakken schnitzel met stroganoffsaus
Runderhaas medaillon met kruidenjus en gegrild aardappeltje
Pitabroodje gyros met tzatzikisaus

Hapas nagerechten
Karamel cheesecake glaasje met oreo crumble
Dame blanche
Aardbeien Romanoff met bolletje vanille ijs
2 soorten sorbetijs met frambozenschuim
Lavacakeje met chocolademousse
Chocolade ijskoffie met vanille ijs
Hazelnootparfait
Suikerwafeltje met kersen, vanilleijs en slagroom

= vegetarisch
= kan vegetarisch

