Haesje Claes “anno 1520”
Glutenarm menu

Disclaimer :de gerechten in dit menu zijn bereidt zonder gluten dus de
gerechten zijn laag in gluten. Onze keuken is echter geen gluten vrije
omgeving, dus de garantie “100% gluten vrij” kunnen wij, ondanks onze
grootste zorg, niet geven.

Appetizers
Kaviaar (Nederlands Anna d’0r 10 gr) met gerookte zalm en room

35,00

Creuses (seizoen) 3 stuks

8,95

dubbel

15,25

Zoute haring (in stukjes) uitjes & augurk, 2 stuks

7,50

dubbel

12,95

Oud Amsterdam kaasblokjes met mosterd

6,25

dubbel

10,50

Voorgerechten
Voorgerechten worden geserveerd met glutenvrije brood en boter

Vis Palet met 6 specialiteiten

18,50

Gerookte zalm met mierikswortelsaus

13,25

Rolmops met aardappelsalade en rode bietjes

10,25

Garnalencocktail “Stellendam” met cocktailsaus

15,25

Gerookte “IJsselmeer” paling met mierikswortelsaus

15,25

Paté met uienmarmelade en tafelzuur

10,25

Carpaccio” van licht gerookte rundermuis met Oud Amsterdam Kaas

11,25

Salade Hollandse geitenkaas

11,25

Westlandse seizoenssalade

10,25

Soepen
Soepen worden geserveerd met glutenvrije brood en boter

Soep van de chef (informeert u bij de bediening)

7,50

Erwtensoep met worst en spek

7,50

Tomaten-paprikasoep met crème fraiche (vegetarisch)

7,50

Speciale aanbeveling:
Mongozo
Glutenvrij bier
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Stamppotten
Hutspot met gehaktballetje, worst, spek en jus

18,50

Zuurkool met gehaktballetje, worst, spek en jus

18,50

Stamppot van de dag (vraagt u de bediening)

18,50

Visgerechten
Hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen

Gebakken doradefilets (2 stuks) met remouladesaus

20,75

Vis van de dag met kreeftensaus (informeert u bij de bediening)

19,95

Gebakken kabeljauwfilet met remouladesaus

22,50

Visstoofpotje met kreeftensaus gegratineerd met kaas

19,75

Gebakken zalmfilet met kreeftensaus

20,50

Gepocheerde zalmfilet met bèarnaisesaus

20,50

Gebakken Noordzeesliptong (2 stuks)

28,50

Gekookte mosselen in het pannetje (indien in het seizoen!)

19,75

Vleesgerechten
Hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen

Runderstooflapje met rode kool, puree en appelcompôte

19,75

Bruine bonenschotel met gehakballetje, worst en spek

18,50

Gekonfijte varkenswangetjes met cappucijners en spek

18,50

“Haesje Claes, Captains Diner” met varkenskotelet, zuurkool en cappucijners

20,25

Kalfslever met gebakken uien, spek en appel

20,25

Stoofpotje met hachee vlees, geserveerd met ‘hete bliksem’

19,75

Maiskip Suprême (borstfilet en vleugeltje) met portsaus

19,95

Gebakken kippenlevertjes met uitjes en spek en portsaus

18,50

Eendenbout gekonfijt in ganzenvet met zuurkoolstamppot

21,50

Lamscarré met spitskoolstamppotje met portsaus

29,50

Hollandse biefstuk

21,50

Hollandse biefstuk met bèarnaisesaus en champignons

21,25

Ossenhaas (tournedos)

26,25

Ossenhaas (tournedos) met bèarnaisesaus en champignons

26,75

Vegetarische schotel
Div. groenten, aardappelpuree, gebakken champignons gegratineerd met geitenkaas

18,50

Vegetarische hutspot, zuurkool of stamppot van de dag

18,50
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Kindermenu (tot 12 jaar) 13,50 (2 gangen)
Gebakken zalmfilet met gebakken aardappelen, salade en appelmoes
Of Kippenborst met gebakken aardappelen , salade en appelmoes
Kinderijsje met slagroom

Amsterdam menu 28,50 (3 gangen & koffie)
Keuze uit één voorgerecht en één hoofdgerecht!

Salade met gerookte makreel
Salade met ham en kaas
Tomatensoep
Erwtensoep met worst en spek
*****
Spitskool stamppot met gehaktballetje en worst
Gepocheerde zalm filet met bèarnaisesaus met gebakken aardappelen
Kippenborstfilet met portsaus met gebakken aardappelen
*****
Vanille roomijs met slagroom
*****
Koffie of thee

Lunchgerechten (tot 17:00 uur)
Alle lunchgerechten worden geserveerd met salade op wit glutenvrij brood
De ei gerechten bestaan uit 3 eieren en de ingrediënten worden meegebakken.

Hollandse biefstuk met roomboterjus

17,95

Gebakken champignons met uitjes, ham en paprika

9,95

Gehaktballetjes in jus (2) met salade

9,95

Vegetarische omelet

10,25

Omelet champignons

9,50

Omelet Oude kaas

9,50

Boerenomelet

10,25

Uitsmijter ham

8,50

Uitsmijter spek

9,50

Uitsmijter kaas
Uitsmijter Ham Kaas Tomaat

Bent u allergisch?
Allergenen is informatie beschikbaar!

8,50
9,50
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Nagerechten & Dessert wijnen
G130

Vanille ijs met aardbeien saus

5,75

G131

Vanille ijs met aardbeien saus en slagroom

5,95

G134

Gember snippers in gemberstroop, vanille ijs en slagroom

7,75

G135

Advocaat van Van Wees met vanille ijs en slagroom

7,75

G149

Boerenjongens met vanille ijs advocaat en slagroom

7,95

G139

Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

6,75

G355

Verse ananas met crème fraîche ijs

7,95

G146

Glutenvrij flensje met roomijs, sinaasappel saus en slagroom

7,75

G425

Boerenkaasbordje en een glaasje bessenjenever van “Van Wees”

9,75

Château Grand Jauga

Valdespino

Sauternes

El Candado Pedro Ximenez

Glas 6,95

Glas 4,95

332

330

