Genieten

zoals u gewend bent
Maar dan thuis
afhaalmenu
soepen
0.9lt. €6.25

Tomaten crème met verse tomaat V
Mosterd crème met bosui V
Champignon crème met vers gebakken champignons V
Pindasoep met noedels, groente, ei V
Zoete aardappelsoep met paprika, maïs, crème fraîche V

Kruidenboter brood €3.75

V

salades

Met kruidenboter brood €8.00

Geitenkaas, bieten hummus met tomaat, komkommer, rucola, noten,
gefrituurde uienringen V
Gevulde champignons met pesto, gegrilde paprika, zongedroogde tomaatjes,
parmezaanse kaas, pijnboompitten V
Gerookte zalm met komkommer, zoetzure wortel, sesam, black bean saus,
gefrituurde garnaaltjes
caribbean kip met mango, kidney beans, bleekselderij, paprika, limoen mayo

Lunchbox
Soep naar keuze, kroket, broodje gezond, Caribbean kip wrap, jus d’orange €14.50

Genieten

zoals u gewend bent
Maar dan thuis
afhaalmenu
koude broodjes

Rustiek witbrood - rustiek bruinbrood - wrap

club sandwich met brie, kip, tomaat, komkommer, spek, ei, mosterd mayo €9.00
Geitenkaas, bieten hummus met tomaat, komkommer, rucola, noten,
gefrituurde uienringen €8.50 V
gezond met kaas, beenham, komkommer, tomaat, gegrilde paprika, ei, augurk, koolsalade €8.50
gerookte zalm met komkommer, zoetzure wortel, sesam, black bean saus,
gefrituurde garnaaltjes €8.50
tonijn classic met appel, tomaat, ui, komkommer, augurk, cocktail saus €8.50
Caribbean kip met mango, kidney beans, bleekselderij, paprika, limoen mayo €8.50

warme broodjes

Rustiek witbrood - rustiek bruinbrood - wrap

bbq kip met rode kool rauwkost, augurk, rode ui, smokey bbq saus €8.50
Rendang met Indonesisch gestoofd rundvlees, komkommer atjar, seroendeng €8.50
Beenham reepjes met ui, champignons, honing mosterd saus €8.50
Kruidige bloemkool gratin met maïs, paprika, cheddar, salsa €8.25 V
groente kroketten met gefrituurde uienringen, chutney €8.25 V
Kroketten rundvlees of Kipsaté van de Bourgondiër
met grove mosterd/chili saus €8.25

Voor de “kleine” eter

Poffertjes met suiker en vruchtjes €6.25 V
kroket, frikandel, kipnuggets of visvingers met oerfriet
met mayo en appelmoes €5.75
kipsaté met oerfriet met mayo en appelmoes €7.25
gehaktballetjes met oerfriet met mayo en appelmoes €7.25

Genieten

zoals u gewend bent
Maar dan thuis
afhaalmenu
haenehof maaltijden
Met salade en friet

kipsaté met pindasaus met atjar, seroendeng, cassave kroepoek €12.50
Varkensschnitzel met boerengarnituur of champignon roomsaus €13.50
MExicaanse burger, rund of vegetarisch met rode ui, maïs, kidney beans, cheddar,
nacho’s, guacemole, salsa (ook spicy te bestellen) €14.50 (V)
Burger trio crispy chicken burger, blt burger, Mexicaanse burger €16.00
Roalter Ribs met marinade van Woolderink’s Jacoba kruidenbitter
(ook spicy te bestellen) €16.00
caribbean stoof met rundvlees, caribbean spices, pompoen, bleekselderij, kidney beans,
kokosrijst €16.00
Kip trio met crispy chicken, bbq chicken wrap, kip roti €16.00

indiase gamba curry met gepelde gamba’s, linzen, crème fraîche, naanbrood,
kokosrijst €16.00
Vegaschotel met linzencurry, kruidige bloemkool wrap, kokosrijst,
gefrituurde uienring, gevulde champignons €16.00 V

Meat lovers box
Vanaf 2 personen €19.95 p.p.

Roalter ribs, bbq kip wrap, mini Mexicaanse burger, crispy chicken, aardappel wedges,
salade, sausjes

Haenehof borrel box voor 2
Lekker thuis genieten van diverse hapjes €19.95

in de borrel box:
Mini kipsaté, gehaktballetjes, zalm wrapjes, kip pesto wrapjes, brood, diverse smeersels,
kaas, worst, druiven, zoete olijven, nootjes

Genieten

zoals u gewend bent
Maar dan thuis
afhaalmenu
Roalter tapas box 3 gangen
Vanaf 2 personen €29.95 p.p.

Geniet in 3-gangen van heerlijke diverse gerechtjes
Afhalen tussen 15.00 - 17.00 uur - minimaal 2 dagen van tevoren bestellen
Met een simpele opwarm instructie voor thuis
Voorgerechten
Broodjes met dips, warme tortilla, zoete aardappelsoep, Caribbean kip salade,
gerookte zalm salade
Hoofdgerechten
Caribbean runderstoof, meatballs met salsa, chorizo worstjes, Indiase gamba curry, kip saté,
aardappel wedges, kokosrijst met doperwtjes
Nagerechten
Diverse ijssoorten van de Rosahoeve, cheesecake met bastogne crumble, aardbeien yoghurt
met nootjes, choco noten cake, vruchtjes

