HOOFDGERECHTEN

bij
Welkom

20.5

Entrecote Bordelaise
met knoflook-roseval aardappeltjes, verse groenten,
crème van gele wortel en een Bordelaise saus
Voeg krokante garnalen of ganzenlever toe

24.5

Brood met aïoli en tomaat-tapenade

22

Gnocchi van zoete aardappel
met een kaassaus, verse groente en een ijsje toe

10.5

Stoere kipkrokantjes
met frietjes, appelmoes en een ijsje toe

10.5

American pancakes
met poederpret, slagroom en een ijsje toe

10.5

Boevenbord
een leeg bordje met bestek, zodat je lekkere
hapjes van je ouders kunt stelen

5.5
(3 stuks) 5.5

KINDERMENU

(+5)

Double beef burger
van Blonde d’Aquitaine rund, met dun gesneden rib-eye.
Op briochebrood met cheddar kaas, uiencompote
en een milde pepersaus

STARTERS

Serranoham-stengels met truffelmayonaise

Indonesische saté van varkenshaas
met huisgemaakte pindasaus, Indisch zoetzuur,
cassave kroepoek en krokante nootjes

Halfweg sticky spareribs
met geroosterde zoete aardappel, rode koolsalade
en huisgemaakte knoflook- en barbecuesaus

21.5

0.0

Wij hebben een hele gave Halfweg kleurplaat met kleurpotloodjes,
dus als je zin hebt om te kleuren roep dan zo hard als je kunt:
KLEURPLAAAAAAAAAAT!!!!!!!!!

VOORGERECHTEN
Carpaccio van Hollands dubbeldoel rund
met truffelmayonaise, old Heemskerk kaas,
pittenmelange en rucola

12.5

Beef Rendang
Aziatische runderstoof met verse groenten,
gekookt ei, krokante nootjes en basmati rijst

22

Klassieke steak tartaar
met brioche brood, kwartelei, sjalotjes,
cornichons en groene kruiden mosterd

12.5

Gegratineerde kabeljauwfilet uit de oven
met geroosterde zoete aardappel,
verse groenten en een witte Champagne-witte wijnsaus
Gnocchi van zoete aardappel
met spinazie, gedroogde tomaten,
Parmezaanse kaas en een romige kaassaus

19

Tosti’s van gekonfijte eendenbout en brie de Meaux
met perencompote, gebrande noten en frisse salade

11.5

Zalm, warm gerookt door de chef
met een garnalen crème fraîche,
krokante sla en toast

11.5

Champignons Dordonge
krokante gebakken champignons
met een witte Champagne-witte wijnsaus

10.5

Mediterraanse groenten tartelette
met compote van rode uien, gedroogde tomaten,
rucola en balsamicostroop

10.5

Sushi op een bord met verse tonijn, garnalen, avocado,
wakame, edamame boontjes, wasabi mayonaise en sojasaus

12.5

Vegetarische groenten lasagne
rijk gevuld met diverse groenten
en bovenop een truffel-kaas topping
Vis van de dag
wordt door onze bediening toegelicht

21

18.5

dagprijs

ALLE HOOFDGERECHTEN
WORDEN GESERVEERD MET VERSE FRIET
MET MAYONAISE

DESSERTS
Vanille cheesecake
met speculaas-roomijs, blauwe bessen compote en slagroom

8.5

Triple chocolate marshmallow brownie
met vanille-ijs, chocolade crumble en slagroom

8.5

Sticky toffee banana cake
met karamelsaus, pecan & walnoten,
stoofperenijs en witte chocolademousse

8.5

Scroppino
frisse shake van citroensorbet, prosecco en wodka

8

Freek’s favoriete kazen!
diverse internationale kazen, met gebrande noten,
vijgenbrood en perencompote

10.5

Dessert van de week
wordt door onze bediening toegelicht

HALFWEG THEMA-AVONDEN
WILT U KOSTELOOS EXTRA SALADE?
LAAT HET ONS WETEN

SOEP
Bourgondische bospaddestoelensoep
met Taleggio kaas, minicroutons en verse kruiden

9

Iedere maand organiseren wij bij Halfweg met veel plezier een
culinaire en feestelijke thema-avond. Deze avonden bestaan
uit een 5-gangendiner met bijpassende wijnen en bieren.
Kijk voor meer informatie of reserveren op onze website:
halfwegetenendrinken.nl of scan de qr-code.

dagprijs

