
 
 

  

 

 
   

   Tosti met ham                  €  2.80 

   Tosti met kaas                  €  2.80 

   Tosti met ham en kaas              €  3.30 

   Tosti met ham, kaas en tomaat          €  3.50 

   Tosti met salami en kaas             €  3.30 

   Tosti met salami en oude kaas          €  3.50 

   Tosti Hawaï                   €  3.80 

   Tosti met geitenkaas en honing          €  4.80 

 
 
 
   
    
   Tomatensoep, huisgemaakt met room, bieslook en balletjes    €  4.90 

   Soep van de week, elke week anders!          €  4.90 

   Chef's specialiteitensoep, het geheim van de chef     €  5.50 

 
 

   
   
   
   
  Worstenbroodje                    €  2.00 
  Broodje warm vlees, zacht bolletje met fricandeau en pindasaus   €  4.80 

  Petit pain tonijnsalade, met  rode ui, kappertjes, ei en augurk   €  5.80 

  Petit pain gerookte ham, met roomkaas           €  5.00 

  Petit pain oude of  jonge kaas              €  4.00 

  Petit pain gerookte kipfilet, met bieslook en huisgemaakte     €  5.50   
  kerriesaus 
  Petit pain gerookte zalm, met kappertjes rode ui en mosterd-   €  6.50 
  dillesaus  
  Petit pain gezond, met ham, kaas, ei, tomaat en rauwkost     €  5.50 

 
  Wrap gerookte kip, met roomkaas, sla, rode ui en komkommer en   €  7.50 
  en een bakje kerriesaus 

  Wrap gerookte zalm, met roomkaas, sla, rode ui, augurk, gedroogde €  7.50   
  tomaat en een bakje mosterd-dillesaus     

 

 

Petit pain "carpaccio"  €  7.00 
met Old Amsterdam, spekjes, bieslook, pijnboompitjes  

 en basilicumdressing, de absolute topper! 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

   Uitsmijter naturel                 €  6.00 

   Uitsmijter met ham                €  6.50 

   Uitsmijter met kaas                €  6.50 

   Uitsmijter met ham en kaas             €  6.80 

   Uitsmijter met ham en oude kaas          €  6.80 

   Uitsmijter met salami en oude kaas         €  7.00 

   Uitsmijter met spek                €  6.50 

   Uitsmijter met ui                 €  6.50 

   Uitsmijter met champignon             €  6.50 

   Uitsmijter met spek en ui              €  6.80 

   Uitsmijter met spek en champignon         €  6.80 

   Uitsmijter met spek, ui en champignon       €  7.20 

 

Uitsmijter "Havenzicht" €  7.90 
met spek, ham, kaas,  ui,  champignon  en tomaat 

    

 

   Omelet naturel                  €  6.50 

   Omelet met ham                  €  7.50 

   Omelet met kaas                  €  7.50 

   Omelet met ham en kaas              €  7.80   

   Omelet met spek                  €  7.50 

   Omelet met champignons             €  7.50 

   Omelet met spek en champignons          €  7.80 

   Omelet met oude kaas               €  7.70 

   Omelet met gerookte zalm             €  8.00  

   Boeren omelet  (VEGA)               €  8.00 

 

Omelet "Havenzicht"  €  8.90 
met spek, ham, kaas, ui, champignon en tomaat 

 

 
 
 
 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Salade Havenzicht, met gemengde  sla gerookte kip, fetakaas,   €  9.00  

   spekjes, gemengde noten en knoflookdressing 

   Salade carpaccio, met gemengde sla flinterdun gesneden ossenhaas,  € 10.00 
   Old Amsterdam, spekjes, pijnboompitten, bieslook en basilicumdressing 

   (ook verkrijgbaar met truffelmayonaise, + €1.00) 
   Salade geitenkaas, met gemengde sla, lauwwarme geitenkaas,   €  9.50 
    honing -mosterddressing,  zongedroogde tomaatjes en luxe noten 

   Vissalade, met gemengde sla, gerookte zalm, makreel, tonijnsalade,    €  9.90 
   kappertjes, rode ui, cherry tomaatjes en frisse dressing 
    

 
 
 

 

 
 
 
Huisgemaakte satéspies, met kroepoek en stokbrood     € 11.50 
of  friet  (+ € 1.50) 

Tournedos met brood, naar u wens gebakken malse      € 19.90 

tournedos, geserveerd op brood  met een  saus naar keuze 

2 kroketten,  Kwekkeboom  kroketten met mosterd en  brood   €  7.50 
of friet (+ € 1.50) 

Broodje gegrilde kipfilet, gegrilde kipfilet, spek, ui, tomaat   €  7.50 
en chilisaus   
Broodje lauwwarme brie, lauwwarme brie, zongedroogde   €  5.50 
tomaatjes,  honing en honing-mosterd saus 
 
 

 
 

Hamburger "Havenzicht"  €  8.90 

180 gram 100% puur rundvlees, geserveerd 
op een hamburgerbol met sla, rode ui, tomaat, augurk 

en huisgemaakte "Havenzichtsaus" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Havenzicht" 12 uurtje  €  9.00 
kopje tomatensoep, een kroket, mosterd, boter, plakje ham, 

2 plakjes kaas en 3 sneetjes brood 


