
STARTERS
Broodjes met aïoli en wisselende tapenade  6

Serranoham-stengels met truffelmayonaise (3 stuks)  5.5

VOORGERECHTEN
Carpaccio van Hollands dubbeldoel rund  13.5
met een Italiaanse pesto Genovese, Parmezaanse kaas,
pittenmelange en rucola

Hollandse steak tartaar 13.5
met piccalilly, kwartelei, casino toast en Amsterdams zuur

Anti pasti plateau 13.5
met copa di Parma, truffelsalami, prosciutto ham, Taleggio,
gemarineerde olijven, toast en rode port-balsamicostroop

Zalm tataki  12.5
met knapperige sla, edamame, wasabi chips, komkommer,
wakame, sesam mayonaise en soja saus

Bospaddenstoelen op brioche toast 11.5
met Pecorino, gedroogde tomaat, rucola en verse kruiden

Brie de Meaux uit de oven 11.5
met een salade, focaccia toast, gemarineerde peer,
mix van noten en een honing-limoendressing

Rillette van gerookte makreel 12.5
met gegrild brood, olie met chili en paprika,
krokante sla en een limoenmayonaise

Sticky calamaris 12.5
met een salade met licht pittige chilidressing
en een pinda crumble

SOEP
Romige spinaziesoep 9.5
met gekonfijte eend, knoflook croutons
en Taleggio kaas 

HOOFDGERECHTEN 

Indonesische saté van varkenshaas 22
met huisgemaakte pindasaus, Indisch zoetzuur,
krokante nootjes en kroepoek van cassave

Rib eye steak van de grill 27
met aardappelgratin, compote van bacon en rode ui,
verse groenten en een gepofte knoflookjus
Voeg krokante garnalen toe (+5)

Vitello tonnato  23.5
kalfsoester en gegrilde tonijn
met verse groenten, kappertjes, risotto en Cava-wittewijnsaus

Halfweg sticky spareribs 22.5
licht pittig gemarineerd met een frisse aardappelsalade
en huisgemaakte aïoli en rode chimichurri

Marokkaanse lamsstoof 22.5
met couscous, dadels, abrikoos,  
amandelen, olijven en munt

Zalm teriyaki  22.5
met een korst van teriyakisaus, bosui, krokante nootjes en sesam
geserveerd met oosterse groenten en limoenrisotto

Verse ravioli met truffel 21.5
met spinazie, Parmezaanse kaas, gedroogde tomaat,
truffel-kaassaus en rucola

Sappige vegan burger  19.5
op een getoast broodje, Cheddar kaas,
garnituur en tomatenrelish

Vis van de dag dagprijs
wordt door onze bediening toegelicht

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

KINDERMENU
Mini saté van varkenshaas 13
met pindasaus, kroepoek,
frietjes en een ijsje toe

Stoere kipkrokantjes 11.5
met frietjes, appelmoes en een ijsje toe

American pancakes 11.5
met poederpret & strooppret
slagroom en een ijsje toe

Boevenbord 0.0
een leeg bordje met bestek, zodat je lekkere
hapjes van je ouders kunt stelen

Wij hebben een hele gave Halfweg kleurplaat met

kleurpotloodjes voor de liefhebber.

DESSERTS
Cheesecake met een bodem van Bastongekoek 8.5
met bosvruchtencompote, 
yoghurt-roomijs en slagroom

Dame blanche trifle à la Halfweg  9
met chocolade-roomijs, vanille-roomijs,
chocoladeparels, chocoladesaus, vanillecake,
witte chocolademousse en chocolademerengue

Sticky toffee pudding 8.5
met toffeesaus, vanille-ijs, slagroom, crumble

Scroppino 8.5
frisse shake van citroensorbet, prosecco en vodka

Freek’s favoriete kazen!  12.5
diverse internationale kazen met gebrande noten,
vijgenbrood en een dip van honing, mosterd en dille

Dessert van de week weekprijs
wordt door onze bediening toegelicht

HALFWEG THEMA-AVONDEN
Met heel veel plezier organiseren wij vanaf het eerste uur,
eens per 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.

Welkom bij

Welkom bij

Kan ook vegetarisch


