HAPPZ is een uniek restaurant waar u heerlijk kunt genieten van een keur aan smaken uit
de internationale keuken.
De filosofie is: geniet, proef en deel.
Dat geeft u de gelegenheid om vele smaken te proeven en met uw gezelschap te
delen. Zo ontstaat de HAPPZ experience.

TASTE & SHARE

U kunt met uw tafelgenoten genieten van TASTE en SHARE gerechten. De TASTEgerechten zijn individuele proeverijen en de SHARE-gerechten zijn in deelbare porties.
Alle porties zijn zo gemaakt dat u meerdere gerechten kunt proeven.
TASTE

Lamspastrami met vijgenchutney en brokkelkaas

3,75

Gegrilde groene asperges met Parmesan, zeezout
en balsamico

3,25

Meloensoepje met basilicum en krokante Parmaham

2,75

Cocktailtje van Little Gem sla, met meloen, kip en Brie

3,75

Palingmousse met komkommersalade en uitgebakken Serrano

3,75

Focaccia met carpaccio, Grana Padano en truffeldressing

4,25

SHARE

Broodbol met diverse kruidenboter, aioli en tapenade

4,75

Garlic bread

3,50

Flammkuchen met groene asperges, rode ui en gerookte zalm
met dille-citrussaus

7,75

Bruschetta’s met roomkaas en gemarineerde champignons

3,75

Crostini’s tomaat, mozzarella en pesto

4,75

Wrap met kiprollade, Goudse kaas en pestomayonaise

4,75

:

Dit is een vegetarisch gerecht.
* Heeft u een allergie? Meld het ons.

Voorgerechten
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TASTE
2,00

Romige vissoep met garnaaltjes en saffraanrouille

2,50

Varkenshaasmedaillon in een kaasjasje met mosterdsaus

3,75

Italiaans kipstoofpotje

3,75

Spiesje van zalm, kabeljauw en gamba met witte wijnsaus

4,75

Gebakken Haastrechtse kruidenkaas met dille mosterd

3,50

Oosters wokje van kip, broccoli en champignons

4,50

Kipsteak met ketjap-sesam-glaze

3,50

Boeuff stroganoff

5,50

Kabeljauw met gekruide ricottacrème in filodeeg

4,50

Beefburger met champignons, spek en cheddar

4,25

Penne Arrabiata

3,25

Biefstukspies met café de Paris saus

4,75

Lamsspiesje met chimichurri

5,25

Aardappel-butternuttaartje met Parmesan

3,25

TASTE & SHARE

Tomatensoep met koriander en omeletreepjes

SHARE

Indonesische kipsaté spiesjes met seroendeng en pittige satésaus

5,25

Gehaktballetjes met ketjapsaus

4,75

Kippenvleugeltjes met pittige marinade

4,75

Varkenshaasspiesjes met champignonsaus

5,00

Truffelkroketjes

6,25

Geitenkaasballetjes

5,50

Gefrituurde bloemkool

3,25

Palingkroketjes

5,50

Rucola-Parmesan kroketjes

4,25

Pikant zoet gemarineerde spare-ribs

4,25

Biefstukspiesjes met pepersaus

5,75

Quiche van broccoli, ham en paprika

5,25

Aardappel tortilla

3,75

Quesadilla met tonijn, tomaat, rode ui en mozzarella

5,50

Pizza rolls

3,75

Als side order mogelijk: Ambachtelijke friet (3,00) In de oven geroosterde aardappeltjes met knoflook en
rozemarijn (3,00) Gemengde salade (3,00) en Groentenmelange (3,00)

warme gerechten
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Voor de liefhebbers van grillspecialiteiten, bieden wij een keur aan gegrilde
spiesgerechten, die worden geserveerd met groente- en aardappelgarnituur, en
ambachtelijke friet met mayonaise.
13,75

Varkenshaasspies met champignonsaus

14,50

Zalmspies met Hollandaisesaus

16,00

Gamba spies met chili en knoflook

16,00

Biefstukspies met pepersaus

16,00

Ossenhaasspies met Stroganoffsaus

19,50

Ossenhaasspies “Gasterij Vergeer”

22,50

TASTE & SHARE

Indonesische kipsaté spies

(met gebakken uien, spek, paprika en champignons in truffelsaus)

ONBEPERKT ETEN
Op woensdag en donderdag kunt u onbeperkt eten voor een bedrag van 25,- per
persoon. Er zijn echter wel enkele voorwaarden bij het onbeperkt eten:
•
•
•

U kunt 3 TASTE- en/of SHARE-gerechten per persoon tegelijk bestellen
Alle gerechtjes moeten op zijn voordat u nieuwe bestelt
Onbeperkt eten kan alleen als alle tafelgenoten deelnemen (m.u.v. kinderen)

Chef’s special
Laat u verrassen door de chef, hij maakt voor u zijn persoonlijke favorieten van de kaart.
HAPPZ “CHEF’S SPECIAL” (MINIMAAL 2 PERSONEN) 28,50 per persoon
IN DE KEUZES VLEES OF GEMENGD
U krijgt een variatie van 3 koude gerechten, 4 warme gerechten en 3 nagerechten
HAPPZ “CHEF’S SPECIAL XL” (MINIMAAL 2 PERSONEN) 31,50 per persoon
IN DE KEUZES VLEES OF GEMENGD
U krijgt een variatie van 4 koude gerechten, 4 warme gerechten en 4 nagerechten
4-GANGEN “CHEF’S CHOICE” (MINIMAAL 4 PERSONEN) 31,50 per persoon
Geniet van onze verschillende taste en share gerechtjes uitgekozen door de chef

Grill & Specialiteiten
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HAPPZ KIDS
kunnen ze ook uit de koude en warme gerechten kiezen.
6,50

HAPPZ KIDS PLUS
Proeverij van diverse snacks, fruit en snoeptomaatjes
met frietjes en mayonaise

8,50

IJSVERRASSING

3,50

TASTE & SHARE

HAPPZ KIDS
Proeverij van diverse snacks met frietjes en mayonaise

Desserts (prijs per stuk)
Crème brûlée met Grand Marnier

2,00

Mousse met karamel en witte chocolade

2,00

Tiramisu van aardbeienlikeur en aardbeien

2,00

Bastogneparfait

2,00

Cinnamon roll met fondant

2,00

Dame blanche

2,00

Pistache ijs met frambozen en muntsuiker

2,00

Praline lollie met aardbei roomijs

2,00

Brownie met vanille-ijs en karamel

2,00

Panna cotta van witte chocolade met lemon curd

2,00

Apple crumble

2,00

Hangop met kaneel en toffeesaus

2,00

Flammkuchen “Dolce” (share), met diverse soorten chocolade,
noten en karamel

6,75

CHEF’S DESSERT
U krijgt een variatie van 3, door de chef gekozen, desserts

5,75

KIDZ & DEsserts
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