AFHALEN BIJ THUISHAVEN
De komende weken kunt u woensdag tot en met zondag uw eten afhalen bij brasserie ThuisHaven
op Plein 3 in Almere Haven. Wij hanteren elke week een aangepast aanbod. U kunt onderstaande
gerechten tussen 12:00 en 20:00 afhalen. Uw bestelling kunt u doorgeven via de website
www.brasserie-thuishaven.nl of via whatsapp naar telefoonnummer 0648756930. U ontvangt een
betaalverzoek via tikkie met uw ordernummer waarna u de bestelling kunt afhalen bij ThuisHaven op
Plein 3 in Almere. Mocht u geen internetbankieren hebben kan de bestelling in de brasserie worden
afgerekend.
Graag ontvangen wij bij uw bestelling uw naam, telefoonnummer en de datum / het tijdstip dat u
de bestelling wenst op te halen. We zouden het zeer op prijs stellen als u uw bestelling zo vroeg
mogelijk of al een dag eerder doorgeeft.

WARME GERECHTEN

SOEP

PASTA POLLO PESTO............................................10,00

SOEP MET STOKBROOD........................................5,00

Penne, kip, pesto roomsaus, verse groenten

Pompoen, kerrie, gember

PASTA NAPOLITANA.............................................10,00

SOEP MET STOKBROOD........................................5,00

Spaghetti, verse groenten, vegetarische
tomatensaus, toscaanse kruiden

Pittige tomaat, paprika, kip

VEGA

Extra voor bij de pasta
Parmezaanse kaas
€1,50

VEGA

MAALTIJDSALADE MET BROOD

STAMPPOT RAUWE ANDIJVIE...........................10,00
Ei, kaas, jus
Extra voor bij de stamppot
Portie buikspek
€4,50
Ossobuco (stoofvlees) €4,50

CARPACCIO.............................................................10,00
Rucola, pijnboompitten, tomaat, grana padano, pesto

GEITENKAAS.............................................................10,00

THUISHAVEN BURGER..........................................12,50
100% rundvlees, truffelkaas, uienchutney, gebakken ei,
ijsbergsla, frites

KIPSATÉ......................................................................12,50

Sla, walnoten, tomaat, vijgen, komkommer
rode ui, honing

VEGA

NIÇOISE......................................................................10,00
Tonijnsalade, tomaat, rode ui, komkommer, ei,
kappertjes

Kippendijen, huisgemaakte atjar, cassave kroepoek,
frites

Geef gemakkelijk en snel je bestelling door via
de website, WhatsApp of per mail.

AFHALEN BIJ THUISHAVEN
LUXE BROODJES

ZOETIGHEID

Keuze uit wit stokbrood of meergranenbol.

APPELGEBAK..............................................................3,50

CARPACCIO..............................................................6,50
Rucola, pijnboompitten, tomaat, grana padano, pesto

RED VELVET TAART.................................................3,50
PROFITEROLES...........................................................3,50

TONIJN.........................................................................6,50
IJsbergsla, tonijnsalade, tomaat, rode ui, komkommer,
kappertjes

GEZOND.......................................................................6,50

DRANKEN
SPECIAAL BIER..........................................................3,50
Diverse soorten

IJsbergsla, tomaat, komkommer, ei, ham, kaas

WIJN...........................................................................14,50
GEITENKAAS..............................................................6,50
Sla, walnoten, tomaat, vijgen, komkommer
rode ui, honing

Huiswijn wit, rood, rosé

VEGA

Geef gemakkelijk en snel je bestelling door via
de website, WhatsApp of per mail.

