VOORGERECHTEN
Welkom thuis! Bij de eetkamer van “Binnen”. Voel je thuis, neem de tijd en geniet.

VANAF NU

DAGVERWENNERIJ

Aspergesoep

7,50

Beenham, gekookt ei,
Vraag ons naar dé

peterselie

Ontdek onze Seasons

dagverwennerij van

specials. Alleen deze lente

vandaag. Onze wekelijks

Carpaccio

terugkerende dagspecial

Van rund, spinazie, radijs,

voor een aantrekkelijke

gefrituurde uitjes, teriyaki

prijs.

10,50

op de kaart.

dressing

Spring salad

menu

SEASON SPECIAL

10,50

Caesar salade

10,50

Parelcouscous, geroosterde

Keuze uit kip of scampi’s,

bloemkool, feta, avocado,

roma sla, croutons, gekookt

tomaat, zonnebloempitten,

ei, parmezaan, bacon,

limoendressing

ansjovis, Caesardressing

2-gangen 24,50 p.p.

VOORAF HVH CLASSICS
Mixed starter
vis of HvH steak

3-gangen 28,50 p.p.
Mixed starter

Huisgerookte zalm

12,50

Mixed starter

en gestoomde makreel,

Verschillende

roseval aardappel, bieslook,

voorgerechten om te

saffraancrème

delen vanaf 2 personen

Steak tartaar

Vis of HvH steak

Aangemaakte (rauwe)

Inclusief dessert

tartaar van biefstuk
met toast - 100 gram

12,50

12,50 P.P.

Bisque Noordzeekrab 9,50
Gamba, witvis, zeekraal

HOOFDGERECHTEN
HVH CLASSICS

SEASON SPECIAL
Pho Bo

17,50

Vietnamese maaltijdsoep

Vis

dagprijs

groenten, Spaanse peper,

Beefburger

kruiden

Sesambrioche, tomaat,

16,75

augurk, ui, bacon,

17,50

Gegrilde paprika, aubergine,

komkommer, Oude Beemster,
piccalillysaus

courgette, asperge, basili-

Steak Tartaar

cum, knoflook, parmezaan

BIJGERECHTEN

met rund, noodles, verse

Linguine Verde

Extra verse frieten
3,25

Wisselend visgerecht

18,50

Aangemaakte (rauwe) tartaar

Linguine Scampi

18,50

Knoflook, chili, bosui,

Gegrilde groene
asperges
6,25
Gegrilde broccoli &
bloemkool
4,75

van biefstuk met toast – 160
gram

peterselie

Heeft u een allergie? Meld
dit aan ons, wij geven u
graag advies.

VOOR DE KIDS
Pasta

met tomatensaus

Chicken nuggets

VAN DE JOSPERGRILL
Echte smaakmaker
6,75
6,75

met frieten

Kalfsvleeskroket

6,75

met frieten

Pannenkoeken

met komkommer & tomaten

Runderbiefstuk met
rode wijn-balsamicosjalottensaus of chimichurri

vis en groenten blijven

Boerderijkip

authentiek, sappig en

Rode wijn-balsamico-

herkenbaar smaken en dat

sjalottensaus of chimichurri

houtskooloven.

Runder rib-eye

18,75

28,50

Rode wijn-balsamico-

met stroop en poedersuiker

Salade

19,75

Al het vlees, gevogelte,

gestoken op een 350 graden
6,75

HvH steak

3,25

sjalottensaus of chimichurri
300 gram

