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

bij
Welkom

22

Argentijnse Black Angus steak van de gril
met rösti van aardappel en knoflook , verse groenten
en een saus van rode Chimichurri
Voeg krokante garnalen toe

STARTERS
Broodjes met aïoli en wisselende tapenade
Serranoham-stengels met truffelmayonaise

6
(3 stuks) 5.5

VOORGERECHTEN
Carpaccio van Hollands dubbeldoel rund
met groene kruidenpesto, Parmezaanse kaas,
pittenmelange en rucola
Italiaanse steak tartaar
met gedroogde tomaat, kwartelei, pijnboompitten,
krokant van Parmezaan, Guttiau toast en een basilicummayonaise

13.5

13

Zelf gedraaide kroketjes van Hollands rund
met druivenmosterd, gebrande noten,
frisse salade en toast

12.5

Gerookte forel
met knapperige sla, groene appel, komkommer, zoetzure rode ui, crème fraîche en gepofte quinoa

12.5

Groentepizza
met paprika, courgette, mozzarella, balsamicostroop,
gedroogde tomaat en pittenmix

11

24.5

(+5)

Peking eend met gestoomde bao
met ingelegde komkommer, krokante pinda-crunch
en een sesam-hoisinsaus

23

Halfweg sticky spareribs
met een frisse Thaise noedelsalade
en huisgemaakte knoflook- en barbecuesaus

22.5

13.5

Halfweg ongerolde sushi
13.5
met zalm flakes, sushirijst, wakame, avocado, sojasaus, edamame en
wasabi-mayonaise

Heilbotfilet
met een korst van Parmezaan, dille en knoflook,
warme salade van courgette en een tomaten-witte wijnsaus

22.5

Verse ravioli met truffel
met spinazie, Parmezaanse kaas, gedroogde tomaat,
truffel-kaassaus en rucola

21,5

Tropische noedelsalade
met vegan “kip”, mango, avocado, komkommer,
pinda-crunch en een dressing van chili en limoen

19.5

Mexicaanse tomatensoep
met crème fraîche, avocado, chili nacho’s en verse kruiden

9.5

Stoere kipkrokantjes
met frietjes, appelmoes en een ijsje toe

11.5

American pancakes
met poederpret, fruitcompote,
slagroom en een ijsje toe

11.5

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

0.0

DESSERTS
Cheesecake van passievrucht en vanille
met mango-passievruchtcompote,
ananas-sorbetijs en slagroom

8.5

Aardbeien trifle à la Halfweg
met red velvet cake, vanille-roomijs,
aardbei-sorbetijs, merengue, cookie crumble,
aardbeiencompote en slagroom

8.5

Chocolade explosie
met pure chocolade mousse, mango-chocolade brownie,
chocolade crumble en roomijs van witte chocolade en framboos
dagprijs

ALLE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD
MET VERSE FRIET MET MAYONAISE
WILT U KOSTELOOS EXTRA SALADE?
LAAT HET ONS WETEN
GEEF UW DIEETWENS DOOR AAN DE BEDIENING,
DAN PAST DE KEUKEN UW GERECHT AAN

SOEP

13

23

Tataki van watermeloen
11.5
met Feta kaas, gemarineerde olijven, frisse salade, krokante nootjes
en een klassieke Franse vinaigrette
Tonijntartaar
lichtpittig in hartige ijshoorntjes, met furikake,
zoetzure gember, komkommer en krokante nootjes

Mini saté van varkenshaas
met pindasaus, kroepoek,
frietjes en een ijsje toe

Wij hebben een hele gave Halfweg kleurplaat met
kleurpotloodjes voor de liefhebber.

Indiase lamscurry
langzaam gestoofd, met mini pitabrood,
knoflook-aardappel en verse groenten

Vis van de dag
wordt door onze bediening toegelicht

KINDERMENU

9

Scroppino
frisse shake van citroensorbet, prosecco en vodka

8.5

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

11.5

Dessert van de week
wordt door onze bediening toegelicht

HALFWEG THEMA-AVONDEN
Met heel veel plezier organiseren wij vanaf het eerste uur,
eensper maand een culinaire en feestelijke thema-avond!
Deze avonden bestaan altijd uit een 5-gangendiner met
bijpassende dranken.
Kijk voor meer informatie of reserveren op onze website:
halfwegetenendrinken.nl of scan de qr-code.

weekprijs

