
Voorgerechten
Hoofdgerechten

■	 1 TOMATENSOEP

■	2 CARPACCIO
   Carpaccio van rund met 

 pijnboom pitten, parmezaanse kaas, 
  rucola mayonaise en rucola.

■	3 BROODJE BRIE
   Broodje met brie, walnoot en honing. 

■	4  ZALM TARTAARTJE
    Tartaar van zalm met rode ui, 

 kappertjes en crème fraîche. 

■	5  VITELLO TONNATO
   Dun gesneden fricandeau met   

huisgemaakte tonijnsaus. 

■	6 GARNALEN COCKTAIL
   Garnalen cocktail met  ijsbergsla, 

 garnalen, rode ui, appel en 
 cocktailsaus.

■	7 GEITENKAAS 
    Salade met lauwwarme  geitenkaas 

met honing, walnoot,  komkommer, 
  rode ui en dressing.

■			8  PASTEITJE
           Pasteitje gevult met champignon ragout.

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

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

■	10 WRAP SERRANOHAM 
  Gevulde wrap met serranoham,
   pijnboompitten, roomkaas & sla.

■	11 PADRON PEPERS 

■	12 CHICKENTENDERS

■	13 SALADE MET GEROOKTE ZALM 
   Salade met gerookte zalm, tomaat, 
  komkommer, rode ui.

■	14 EENDENBORST
   Eendenborstfilet met palingsaus.

■		15  TEMPURA
   Gefrituurde tempura garnaal met  

sojadip. 

■		16 UIENRINGEN 
  Gefrituurde uienringen met chilisaus. 

■		17 WITLOF
  Witlof met ham en kaas uit de oven. 

■	 18 DUO CHAMPIGNONS
   Een gevulde champignon met gehakt 

en eentje met roomkaas.

■		19  CALAMARIS
  Inktvisringen met knoflooksaus. 

■		20 ZALM
   Gebakken zalmfilet afgeblust met  

sojasaus. 

■		21  GAMBA’S
   Gebakken in knoflook met  

knoflooksaus. 

■	22 LOEMPIA 
  Mini loempia’s met chilisaus. 

■	23  BIEFSTUK
   Biefstuk van de grill met pepersaus.

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

■	25 WARM VLEES
   Broodje warm vlees met satésaus 
  en gefrituurde uitjes.

■	26 VARKENSHAAS
  Met brie. 

■	27  BEENHAM
   Warme beenham met honing- 

mosterdsaus. 

■			28 KIPSATE
   Saté van kippendijen met kroepoek.

■			29 SPARE RIBS
   Spare ribs uit de oven met een 
  huisgemaakte bbq marinade. 

■			30 FRIET  
  Met mayonaise.

■	 31 GEFRITUURDE CHAMPIGNONS  
  Gefrituurde champignons in 
  bierbeslag met aioli.

■			32 PUNTJES BIEFSTUK  
  Malse biefstuk puntjes gebakken in  
  een sesam soja saus.

■			33 SHOARMA  
  Een mini pita broodje met shoarma 
  en knoflooksaus.

■			34 BARNEVELD 
  Broodje hete kip.

■			35 CHAMPIGNONS 
  Gebakken knoflook champignons.

■			36 SPERZIEBONEN MET SPEK  
  UIT DE OVEN 

■			37 FRIKANDEL SPECIAAL

■			38 CHICKENWINGS 

■			39 JALAPEÑO 
  Gefrituurde jalapeño pepers.

■			40 HOTDOG 

■		41  MEXICAANTJES 
  Gefrituurde mini mexicano’s.

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

■			50 PANNENKOEK NATUREL 

■		51  PANNENKOEK KAAS 

■		52  PANNENKOEK SPEK

■		53  PANNENKOEK SPEK/KAAS

■		54  PANNENKOEK NUTELLA 

Voor de Kinderen...

SPELREGELS ONBEPERKT HAPAS (EXCL. DRANK)
• Volg de regels van het RIVM, let op hygiëne en houd 1,5 meter afstand 
 van andere gasten. 
• Kinderen t/m 9 jaar € 7,95 p.p. / kinderen van 10 & 11 jaar € 13,95 p.p.
• 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

 

■			48  CRÈME BRÛLÉE  

■			49 CHURRO’S

DessertsPannenkoeken

■	45 CHEESEBURGER
   Hamburger met augurk, cheddar en 

 tomatenketchup.

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

cheddar, spek, barbecuesaus en 
 gefrituurde uitjes.

■	47  ZALMBURGER
   Zalmburger met sla, rode ui,         

komkommer en pittige mayonaise.

Burgers

Brood met smeersels vooraf om 
te  delen, met huisgemaakte aioli 

en  kruidenboter. € 3,95

BROOD MET SMEERSELS

■		55  FRIET MET MAYONAISE 

■	 56 BITTERBALLEN

■		57  FRIKANDELLETJES 

■	 58 KAASSOUFLEETJES 

■		59  KIPNUGGETS

■		60 KUIPJE APPELMOES 

■		61  MINI PIZZA 

Nog een toetje? H E T  D E S S E R T B U F F E T  S T A A T  V O O R  U  K L A A R !

■		42 PATATAS BRAVAS
   Met aioli en huisgemaakte saus.

■		43 SCHNITZEL
   Boeren schnitzel met champignons, ui 

en kaas.

■		44 GEHAKTBALLETJES
   In tomatensaus.


