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.
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SUSHI & SASHIMI
TE BESTELLEN VAN 12.00 UUR TOT 21.30 UUR

SUSHI

ROLLEN, 8 STUKS

BEEF TRUFFLE ROLL

19,50

SALMON TORCH ROLL

18,50

SPICY TUNA ROLL

18,50

POPCORN CHICKEN ROLL

17,50

TEMPURA GAMBA ROLL

27,50

FLAMED SEABASS ROLL

19,50

VEGGIE ROLL

16,50

Asperge | Japanse mayonaise | verse truffel
Krab | avocado | wasabi mayonaise | kataifi
Komkommer | avocado | spicy mayonaise | kimchi
Avocado | kimchi mayonaise | popcorn
Krab | Japanse mayonaise | avocado mirin crème
Krab | ebi fry | unagi saus | wasabi mayonaise
Tempura asperge | enoki | avocado | Japanse mayonaise

WAGYU NIGIRI

24.95

6 STUKS

Foie grass | unagi

SASHIMI
FLAMED SALMON SASHIMI

16,50

TUNA SASHIMI

17,95

BEEF TATAKI

15,50

Zalm | aji limo | yakinuki saus | Caviar
Tonijn | citrus wasabi ponzu | daikon | Jalapeño
Ossenhaas | kimchi mayo | krokante uitjes | dashi
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SUSHI PLATEAU
32 stuks | selectie van de chef

74,50

SUSHI BOAT

64 stuks | selectie van de chef

148,50

