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WELKOM
Graag willen wij u voorstellen aan Heeren aan de Haven:

Chef-kok Sven Heeneman en zijn souschef Maurits de Borst staan met 
hun keukenbrigade voor u klaar om de lekkerste gerechten te bereiden.

Sylvanie Wozniakowski zal met haar bedieningsteam zorgen voor 
een heerlijk ontspannen lunch, gezellige borrel of een goed verzorgd 
diner. Geniet van oesters, sushi & sashimi, taco’s en heerlijke vlees- en 
visgerechten. Alleen de mooiste stukken vlees, beste kwaliteit vis en 
seizoensgebonden groenten. Onze wijnen, champagnes en cocktails 
maken het geheel af.

Heeren aan de Haven staat voor sensationele smaakbeleving met een 
vleugje glamour.

Zijn er dieetwensen of allergenen? Laat het uw kelner altijd weten. 
Wij helpen u graag met het kiezen van het juiste gerecht.

     XoXo
Team Heeren aan de Haven

Eet smakelijk 
& geniet!
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LUNCH
GREENS

CEASAR SALAD MET CRISPY CHICKEN  15,50

Little-gem |croutons|  spekjes 
 

CEASAR SALADE MET GEBAKKEN GAMBA’S 18,50

Little-gem  |  croutons  |  spekjes 

SALADE CARPACCIO 17,50 
Truffel mayonaise  |  pijnboompitten  |  spek crumble
Optie: extra gamba’s + 5,00

VEGGIE POKE BOWL   15,50

Komkommer  |  mais  |  kool  |  edamame  |  nori  |  asperge

POKE BOWL ZALM OF TONIJN 18,50

Komkommer  |  mais  |  kool  |  wakame  |  nori  |  cherrytomaat

SANDWICHES

LOBSTERROLL  18,50

Briochebrood  |  kreeft  |  venkel  |  zoetzure ui  |  yuzu mayo

STEAK SANDWICH  16,75

Rucola  |  zoetzure ui  |  bundelzwam  |  truffel mayonaise 
 

SANDWICH CARPACCIO  13,50

Truffel mayonaise  |  pijnboompitten  |  spek crumble

HOTDOG  14,75

Cheddar Jalapeño kip hotdog  |  koolsalade  |  kimchi mayonaise 

ASIAN-STYLE ZALM SANDWICH  15,50

Sereh  |  gember  |  Yuzu mayonaise  |  zoetzure komkommer 

SAVORY DONUT     12,50 
Bagel  |  Hüttenkäse  |  pompoenpitten  |  avocado salsa  |  granaatappel

TE BESTELLEN VAN 12.00 UUR TOT 16.00 UUR
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CLASSICS

CHICKEN SATEH 17,50

Kippendij  |  pindasaus  |  krokante uitjes  |  zoetzure komkommer  |  bosui
Keuze uit frites of brood

12-UURTJE  16,50 
Maak een keuze uit vis, vlees of vegetarisch en geniet van drie heerlijke gerechtjes. 
Perfect voor een gevarieerde lunch!

VIS sandwich gerookte zalm  |  miso soup  |  garnalenkroket 
VLEES sandwich carpaccio  |  tom kha kai soep  |  rendang bitterballen
VEGETARISCH  sandwich Hüttenkäse  |  kokos-curry soep  |  vegetarische kroket

LUNCH MENU VAN DE CHEF 

Laat u verrassen met een heerlijk twee-gangen menu om te delen!
34,50

LUNCH

p.p.

TE BESTELLEN VAN 12.00 UUR TOT 16.00 UUR




