THUISHAVEN AFHAAL
Op dinsdag tot en met zaterdag kunt u tussen 12:00 en 20:00 en op zondag tussen 16:30 en 20:00 onze gerechten
afhalen bij Brasserie ThuisHaven op Plein 3 in Almere Haven. U kunt uw bestelling doorgeven via de website
www.brasserie-thuishaven.nl of via WhatsApp 0648756930.

LUNCHKAART
BROOD EN SANDWICH

PIADINA

Keuze uit wit stokbrood of bruin vloerbrood

Flatbread

Carpaccio 8,75

Pulled pork 10,95

Rucola, pijnboompitten, gepofte tomaat, oude kaas,
basilicumcrème

IJsbergsla, rode ui, paprika, tomaat, whisky-BBQ
saus

Sweet chili chicken 8,50

Spicy chicken 10,95

IJsbergsla, kip, paprika, rode ui, guacamole,
chilisaus

IJsbergsla, rode ui, paprika, tomaat, jalapeño,
guacamole

Parmaham-Caprese 8,75
Rucola, mozzarella, tomaat, pijnboompitten, zwarte
olijven, pesto

Veganistische falafel 10,95
IJsbergsla, rode ui, paprika, tomaat, hummus,
courgette, komkommer

Cheese steak 8,95
IJsbergsla, biefstuk, rode ui, champignons, kaas

PANINI´S

Tuna melt 8,50

Panini Spaans 8,50

IJsbergsla, tonijnsalade, tomaat, rode ui, kappertjes,
komkommer, gesmolten kaas

Brie, chorizo, puntpaprika, basilicum pesto

Geitenkaas 7,75
Sla, vijgen, walnoten, tomaat, stroop van rode wijn
Kerrie hummus 7,75
IJsbergsla, gegrilde courgette, puntpaprika,
boerenkaas, pijnboompitten
Avocado Poached egg 8,50
IJsbergsla, gepocheerd ei, avocado, boerenkaas

Panini Italiaans 8,50
Parmaham, mozzarella, tomaat, pijnboompitten,
pesto
Panini vega 8,50
Courgette, tomaat, paprika, walnoten, rode pesto

SNACK
2 Ambachtelijke kroketten 7,95
Kalfsvlees, mosterd, brood

PANTOSTI´S
Alle tosti’s worden in de pan met roomboter gebakken.

Tosti 4,50
Ham, kaas
Chef’s tosti 5,50
Spek, ei, kaas

.

THUISHAVEN DAGGERECHTEN
MAALTIJDSALADES
Alle salades worden geserveerd met brood
Carpaccio 12,75
Gemengde salade, pijnboompitten, gepofte tomaat, oude kaas, antiboise
*Deluxe met gebakken gamba’s + 3,50

Warme geitenkaas 12,75
Gemengde salade, tomaat, rode ui, vijgen, walnoten, stroop van rode wijn
Salade Niçoise 12,75
Gemengde salade, verse tonijn, gepocheerd ei, rode ui, tomaat, olijven, limoenvinaigrette
Caesar salade 12,75
Gemengde salade, kip, spek, Parmezaanse kaas, gepocheerd ei, croutons, caesardressing
*Deluxe met gebakken gamba’s + 3,50

WARME GERECHTEN
Alle warme gerechten worden geserveerd met frites
Kipsaté 14,50
Kippendijen, huisgemaakte atjar, cassave kroepoek
ThuisHaven burger 15,95
100% rundvlees, ijsbergsla, truffelkaas, gebakken ei, uienchutney, salade
Fish and Chips 14,50
Kabeljauw, panko, kruiden, remouladesaus, salade
Mexicaanse vega burger 14,95
Huisgemaakte burger, ijsbergsla, avocado, jalapeño, mais, tacochips, salsa, salade

DINERKAART
3 gangen keuzemenu 32,50 * Meerprijs van 3,50
Voorproevers Los € 11,50
Carpaccio
Rucola, pijnboompitten, bladerdeeg , gepofte
tomaat, oude kaas, antiboise
*Deluxe met gebakken gamba’s + 3,50

* Surf en turf
Tonijn, kalfsmuis, zwarte sesam, kroepoek, wasabicrème
Huisgerookte eendenborst
Zoete aardappel, kumquat, vijgen, mini mais,
gefrituurde wonton

Gemarineerde zalm
Zalm, yuzu, edamame, wakame, nori tempura,
espuma
Oosterse buikspek
Buikspek, pulled pork, noedels, hoisin,
bundelzwam, currycrème
ThuisHaven Caprese
Bavarois van basilicum en tomaat, buffelmozarella,
zwarte olijfcake, mini tomaatjes

Hoofdgerechten Los € 21,00
Onze groentegarnituren wisselen geregeld i.v.m. de seizoenen.
* Biefstuk van de Chef
Rundvlees, gekarameliseerde sjalot, aardappeltaart,
saus van balsamico
Boeuf bourguignon en croute
Stoofvlees, bladerdeeg, zilveruitjes, pont neuf
Kiprouleau
Risotto, spek, rode pesto, Parmezaanse kaas,
basilicumsaus

Zeewolf
Zoete aardappel, tomatenchutney, groene kruiden,
beurre blanc
Heilbot
Basmati rijst, pittige mangosalsa, kokosmelk
Wisselend vegetarisch gerecht
Pasta, tempuragroenten, saus

Nagenieters Los €9,50
Pain perdu
Suikerbrood, sinaasappel, grand marnier
Crème brûlée taart
Gezouten karamel, brownie, dulce de leche
Chocolovers
Chocolademousse, crumble, ruby chocolade,
elastische chocolade

Aardbeientiramisu
Slagroom, mascarpone, bastogne, amaretto,
meringue
Gemarineerd rood fruit
Bavarois, kandijkoek, marshmallow
* Kaasplankje
5 soorten kaas samengesteld met kaasmakerij
Almere, chutney, kletzenbrood

Frites 3.50
Salade 3.50

