Lunchgerechten
English breakfast XL

14,50

Uitsmijter ham/kaas

9,75

Gebakken ei, bacon, sausages, tomaat,
champignons, witte bonen in tomatensaus, toast.

3 gebakken eieren met ham en kaas, geserveerd op
wit- of bruin brood.

Kroketten met brood

10,00

2 runderkroketten, geserveerd op
wit- of bruin brood.

Vegetarische kroketten met brood

10,00

Clubsandwich

14,00

2 kroketten, geserveerd op wit- of bruin brood.

Tramazinibrood met kipfilet, bacon, kaas
en cocktailsaus.

Soepen
Paprika-gembersoep

8,00

Mediterraanse paprika-gembersoep met een vleugje kaneel.

Venkel-crèmesoep

8,00

Soep van het moment

8,00

Romige venkelsoep met prei.

Wisselende soep van het moment, vraag onze medewerkers.

Onze soepen worden geserveerd met brood van Koos.

Lekker op brood
Carpaccio

14,50

“Brave Dave”

15,00

Dun gesneden rundvlees met truffelsaus,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten.

Gebakken kipfilet, bacon, champignons,
peterselie en knoflookroom.

“Lucky Luciano”

16,00

Gerookte zalm, tomaatjes, avocado, sla en
honing mosterd dressing.

“Justin Time”
Steak sandwich belegd met een malse steak, rucola,
Parmezaan, rode uienconfit en truffelcrème.

17,00

Croques
Croque ‘’Henry’’

9,50

Croque Monsieur

7,50

Croque Madame

8,50

Croque Hawaii

8,50

Met pittig taco gehakt en kaas.

Met ham en/of kaas.

Met ham, kaas en 2 spiegeleieren.

Met ham, kaas en ananas.

Onze tosti’s worden geserveerd met ketchup en een kleine salade.

Salades
Pub

19,50

Gebakken ossenhaaspuntjes, champignons,
paprika, rode ui, truffelsaus en pijnboompitten.

Vis

20,50

Gerookte Noorse zalm, gerookte paling, gemarineerde scampi’s.

Burrata

17,50

Scampi

19,50

Kleurrijke tomaten en burrata, balsamicostroop.

Gebakken scampi’s in chili-olie, knoflook en peterselie.

Onze salades worden geserveerd met brood van Koos.

Comfort food
Steak

24,75

Een geweldig malse biefstuk (200 gr.) van Belgisch Bleu,
groenten, saus naar keuze* en friet.
Ook verkrijgbaar als een 300 gr. biefstuk (+€5,00).
*Truffel-botersaus, pepersaus, gebakken champignons, kruidenboter.

Saté van varkenshaas

19,50

Hamburger

19,50

3 stokjes huis gemarineerde saté van varkenshaas met
pindasaus, kroepoek, salade, atjar en gebakken uitjes.

Huisgemaakte, op de BBQ gegrilde, runder hamburger
op een ambachtelijk gebakken brioche broodje met
gebakken spek, sla, tomaat, truffelmayonaise en rode ui.

Dessert
Kaasplank

16,00

Bestaande uit een 5-tal verschillende kazen,
brood en roggebrood.

Dame blanche

9,50

Huisgemaakte appel-citroenvlaai

4,50

Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom.

Amandelcrumble en chocosnippers.

Snacks
-

Tapas “Henry”

24,50

Kaasplank

16,00

Nacho’s
Warme snacks
Chickenwings uit de oven
Kaas & Worst
Vegetarische loempia’s

Bestaande uit een 5-tal verschillende kazen, brood
en roggebrood.

Brood & boter
Nacho’s “Henry”

9,00
13,00

Warme, gegratineerde nacho’s, guacamole en crème fraîche.

Nacho’s “Henry” klein

8,00

Warme, gegratineerde nacho’s, guacamole en crème fraîche.

HFC

15,50

Gemengde snacks deluxe (12st)
Gemengde snacks deluxe (18st)
Vegetarische loempia’s
Bourgondiër excellent bitterballen
Kaas & worst

11,00
15,50
7,00
9,00
7,50

Henry’s eigen fried chicken. Chickenwings spicy
gemarineerd uit de oven.

