Happy Specials
keuzen uit een zacht of hard broodje of een baquette *

Welkom bij
Happy Belegde Broodjes

Gezond kaas

€3,75

Gezond kip

€3,75

Gezond kip, kaas

€3,75

Gezond ham, kaas

€3,75

Roomkaas, zontomaatjes, sla

€4,05

Roomkaas, zalm, kappertje, ui, sla

€5,45

Zalm, brie, sla

€5,75

Salami, brie, sla

€4,55

Eiersalade, gebakken spek, sla

€4,05

Filet American speciaal

€3,55

Filet American Martino

€3,55

Wij wensen u smakelijk eten!
Willem & Anita Debets

*Meerprijs hard broodje €0,75 – Baquette €1,15 – glutenvrij €1,35

Happy Specials

Salades

Keuze uit een zacht of hard broodje of een baquette *

Al onze salades worden geserveerd met gemengde sla,
komkommer, tomaat, augurk en crutons.

Fricandeau met tonijnsalade en gem. sla

€4,25

Serranoham met gem. sla en truffelspray

€3,75

Zachte geitenkaas met spek, zontomaatjes,
pijnboompitjes en honing-mosterd dressing €7,25

Filet American met gem. sla, kappertjes,
Italiaanse kaas en truffelmayo

€3,55

Tonijn met sojasaus

€7,25

Kipfilet met kerrie dressing

€7,25

Zachte geitenkaas met gem. sla en
honing-mosterd dressing

€3,75

Roze garnalen met chili dressing

€7,95

Kipfilet met gem. sla en pesto

€3,35

Zalm met mosterd-dillesaus

€7,95

Kleine rundercarpaccio met gem. sla,
pijnboompitjes, truffelmayo en Italiaanse kaas

€4,25

Roombrie met gem. sla, honing en walnoten

€3,45

Zalm met gem. sla en mosterd-dillesaus

€5,15

Roomkaas met gem. sla en Ardennerham

€3,85

*meerprijs hard broodje €0,75 – Baquette €1,15 – Glutenvrij €1,35

Happy Kleine Trek

Happy Tosti’s

Vers gebakken stokbrood met heksenkaas

€4,25

Tosti ham

€3,00

Soep van het seizoen *

€4,75

Tosti kaas

€3,00

Broodje bal uit de jus met saus naar keuze

€4,50

Tosti ham, kaas

€3,00

Canape champignon

€6,50

Tosti geitenkaas

€3,00

Twee kroketten op brood

€6,50

Tosti salami, kaas

€3,25

Tosti speciaal *

€4,00

Tosti Hawaii

€3,25

Happy Hele Kleine Trek
Broodje kroket met truffelmayo

€3,50

Broodje frikandel speciaal

€3,50

Bitterballen ( 6 stuks )

€3,50

*indien voorradig

*kan per week verschillen

Happy Baquettes

Uitsmijter

Uit de oven

Twee boterhammen wit of bruin met drie eieren

Ham, kaas, ananas en kerriemayo

€5,60

Keuzen uit 1 of 2 soorten beleg:

Kipfilet, oude kaas en chilisaus

€5,60

Ham, kaas, salami of spek

Spek, geitenkaas tomaat en knoflookmayo

€5,60

Luxe beleg:
Zalm of zalm & brie

Ham, kaas, mayo, tomaat, paprika en
pesto-olie

€5,90

Salami, brie, walnoten en balsamico

€5,90

Knakworst, kaas, uitjes en curry

€5,90

Pikante kip met zoete sambal

€7,00

€6,50 / €7,00
€7,50 / €8,00

Omelet
Twee boterhammen wit of bruin met drie eieren

Keuzen uit 1 of 2 soorten beleg:
Ham, kaas, salami of spek

€7,50 / €8,00

Luxe beleg:
Zalm & brie of Boeren omelet

€8,50 / €8,00

Happy Luxe Baquettes

Italian Flatbread

Voor de grote trek

Luchtig plat brood met Italiaanse kruiden

Baquette warm vlees met champignons, ui,
paprika, woklook en currysaus

Salami
met mozzarella,pesto en gemengde sla

€8,50

Zalm
met roomkaas, gemende sla,
komkommer en tomaat

€9,00

4 soorten kaas
cheddar, jonge kaas, mozzarella, brie
en gemengde sla

€8,50

€8,25

Baquette kipsaté met atjar, kroepoek,
Gefrituurde uitjes en pindasaus

€9,00

€8,25

Baquette runder carpaccio met pijnboompitjes,
Italiaanse kaas en truffelmayo

Pulled Chicken
met BBQ saus, gemengde sla,
komkommer en tomaat

€9,75

L.A. Streetfood Hot Dog’s

L.A. Streetfood Burgers

Bacon & Cheese Hot Dog
Jalapeno Cheese Dog met spek, cheddar, jalapeno relish,
zoete ui en Irish steak saus.
€7,00

Bacon & Cheese Burger
Smooky beef burger met gemende sla, spek,
cheddar, jalapeno relish, zoete ui en Irish steak
saus. €8,50

New York Hot Dog
Classic Hot Dog met pickle & tomato relish, gefrituurde
ui en L.A. mosterd.
€6,50

Classic American Burger
Smooky beef burger met gemende sla, cheddar,
pickle & tomato relish, gefrituurde ui en L.A.
mosterd. €8,50
L.A. Happy Burger
Smooky beef burger met gemengde sla, guacamole,
jalapeno relish, rode ui, Carolina BBQ saus en L.A.
mosterd. €8,50
Crunchy Chicken
Krokante kip burger met gemende sla, guacamole,
jalapeno & pickle relish en zoete ui.
€9,00

Happy Burgers

Wijnkaart
Huiswijnen van eigen tap

Happy burger
Sla, tomaat, komkommer, augurk, spek ananas,
kaas, mayo, ketchup, gebakken uien en een
gebakken ei
Maar u mag ook iets weglaten
€8,25

Happy Veggie Burger
Sla, tomaat, komkommer, augurk, ananas, kaas,
mayo, ketchup, gebakken uien en een gebakken ei
€7,25

Per glas:

Chardonnay, wit
Sauvignon blanc, wit
Bereich Nierstein, zoet wit

€3,60
€3,60
€3,60

Montelvini, rosé

€3,60

Merlot Montelvini, rood

€3,60

Alcohol vrij, mousserend wit

€3,60

Per fles:

Chenin blanc, wit

€25,00

Visiega Cava, mousserend wit

€22,50

