“Lekker thuis uit eten” WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN
7 dagen per week van 17.00-20.00 uur op het afgesproken tijdstip je diner
afhalen. Keuze uit een ruime kaart, snel klaar bij last minute bestellen, warm en
goed verpakt met de kwaliteit die je van ons gewend bent.
Bestel via 035-5823408 of Whatsapp 06-21912565.

DAGSCHOTEL € 13 We maken dagelijks een verse hoeveelheid, op = op | Bestel tijdig
Donderdag 13 januari: Roergebakken varkenshaas met rijst, groenten en Oosterse saus
Vrijdag 14 januari: Zalmfilet van de grill, café de Paris saus, aardappelgratin en salade
Maandag 17 januari: Butter chicken met rijst en zoetzuur
Dinsdag 18 januari: Surinaamse bami met ketjap kip
Woensdag 19 januari: Surinaamse pom (gemaakt van gestoofde kip en pomtay, langzaam
gegaard in de oven) met witte rijst
Donderdag 20 januari: Hotdog New York Style, hotdog op een broodje met o.a. zuurkool,
uitjes, cheddar kaassaus, mosterd, Sweet Pickle Relish, geserveerd met frites
Vrijdag 21 januari: Dagvangst vis, nog nader te bepalen

VOORGERECHTEN GESERVEERD MET STOKBROOD EN BOTER
Schaal carpaccio van ossenhaas met truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas 15,50
Gerookte paling 15,25
Steak Tartare, vers gehakte ossenhaas (rauw) met uitjes, kappertjes, mosterd en peterselie 15,25
Hollandse garnalencocktail met huisgemaakte cocktailsaus 14,25
Salade geitenkaas [kan ook vega], krokante pancetta, warme geitenkaas en honing 11,25
Slakken, 9 dakloze slakken bruisend in de knoflookboter 9,00
Uiensoep, klassiek Frans gemaakt met uien, spekjes, rode wijn, knoflook en bouillon 7,25
Erwtensoep, huisgemaakt en rijkelijk gevuld 7,00
Tomatensoep [vega], vers gemaakt van pomodori tomaten en met basilicum en crème fraîche 6,25

HOOFDGERECHTEN GESERVEERD MET SALADE EN FRITES
LIEVER GEBAKKEN AARDAPPELTJES? GEEF DIT AAN BIJ UW BESTELLING
Rib-eye, van de grill met keuze uit peper- of champignonroomsaus 25,50
Tournedos, gebakken of van de grill en keuze uit peper- of champignonroomsaus 25,50
Varkenshaasje ”watersport” gevuld met ham & kaas, bedekt met gebakken uien en paprikasaus 19,50
Steak Tartare, vers gehakte ossenhaas (rauw) met uitjes, kappertjes, mosterd, peterselie, brood 18,50
Kalfslever, zoals hij bedoeld is, rosé gebakken en met spek & uien 18,50
Sliptong, 2 sliptongen in de boter gebakken met salade, frites en ravicotsaus 17,50
Kapucijners met speklap of bal gehakt, geserveerd met gebakken uien, kaantjes, gekookte
aardappelen en rauwe uien, piccalilly, augurk en zilverui 16,50 met speklap én bal gehakt 19,50
Schnitzel, met salade en frites 16,50
Nasi, met een stokje kipsaté, ham, atjar, kroepoek en rempengballetjes 15,75
Saté, kipsaté met brood of frites 15,75
Vegetarische wokschotel, met groenten, rijst en kipstukjes van de vegetarische slager 15,00
Cheeseburger met cheddar en Monterey Jack Kaas, Chipotle Mayonaise, salade en frites 14,75
Boerenkool stamppot met rookworst of bal gehakt 14,00
Zuurkool stamppot met rookworst of bal gehakt 14,00
Portie snert (hoofdgerecht) huisgemaakt en rijkelijk gevuld, geserveerd met halve rookworst, brood en

roggebrood met spek 13,75
Dagschotel, wisselende maaltijd van maandag t/m vrijdag, zie ook www.heineke.nl 13,00
Kindermenu, frikandel, kroket, kipnuggets of vissticks met frites én een kinderijsje toe 9,50
Kinderpizza, met kaas, ham en champignons én kinderijsje toe 11,00

We maken dagelijks een verse hoeveelheid, op = op dus bestel tijdig
BIJGERECHTEN
Portie stokbrood met boter 3,25 | Portie gebakken champignons 3,00 | Extra gebakken aardappeltjes
3,00 | Extra frites 3,00 | Extra salade 3,00 | Peper- of champignonroomsaus 2,50 | Extra rijst 1,50 |
Mayonaise 0,50 | Appelmoes 0,50 | Extra bal gehakt of rookworst 3,00

DESSERTS
Bailey’s surprise, witte chocolade-, chocolade- en vanille ijs met een shot Baileys en slagroom 8,25
Hazelino, hazelnoot-, mokka- en vanille ijs met gehakte hazelnoten, caramel en slagroom 7,75
Tiramisu 2.0, lange vingers, koffie, mascarpone, cacao en ijs 7,75
Café glacé, espresso-, cappucino- en vanille ijs met koffiestroop en slagroom 7,25
Dame Blanche, de klassieker vanille ijs met slagroom en saus van échte callebaut chocolade 6,75
Sorbettrio, 3 soorten sorbetijs 6,25

Wij serveren het ijs apart, zodat u het ijs kunt bewaren in de vriezer en u eerst kunt genieten van het diner
AFHALEN
U kunt bij de achteringang van Heineke (Oud-Loosdrechtsedijk 166) uw bestelling afhalen. Bent u met
de auto? Draait u uw auto op ons parkeerterrein dan richting de uitgang en wij brengen de bestelling
naar u toe. Wij zorgen dat uw bestelling op de afgesproken tijd klaarstaat dus zorg dat u op tijd bent!
Wij hebben jullie gemist! Graag tot ziens. Team Heineke

Blijf op de hoogte via onze socials:
Heineke_

Heineke Loosdrecht

heinekeloosdrecht

