
Welkom in ons sfeervolle eetcafé aan de haven van 
het pittoreske Heusden.

Onze menukaart wordt door ons team met zorg voor 
u samengesteld en wordt vier keer per jaar  
vernieuwd waardoor we altijd met verse  

seizoensproducten werken.
Uiteraard blijven de klassieke “Eetcafé” gerechten 

altijd op de kaart staan.

Daarnaast hebben wij ook, buiten de kaart om,  
overheerlijke gerechten die wekelijks wisselen. Kijk 
hiervoor op de krijtborden, binnen tegen de wand.

Wist u dat wij ook een prachtige bovenzaal hebben 
met uitzicht op de binnenhaven en de molens van 

Heusden?  
U kunt hier terecht voor partijen, vergaderingen, of 

gewoon een heerlijk samenzijn met een gezelschap tot 
50 personen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is op onze menukaart door middel van icoontjes 
aangegeven welke allergenen elk gerecht bevat en of het gerecht vegetarisch is



Vers Belegde Broodjes
Keuze uit wit, bruin of boerenbrood (+€1,00)

Worstenbroodje

Broodje Warm Vlees
Zacht bolletje met fricandeau en satésaus

Petit Pain Tonijnsalade
Met rode ui, kappertjes, ei en augurk

Petit Pain Jonge Kaas (Oude Kaas +€0,50)

Petit Pain Gerookte Kipfilet
Met bieslook en huisgemaakte kerriesaus

Petit Pain Gerookte Zalm
Met kappertjes, rode ui en mosterd-dille saus

Petit Pain Gezond
Met ham, kaas, ei, tomaat en rauwkost

Wrap Gerookte Kip
Met roomkaas, sla, rode ui, komkommer en een bakje kerriesaus

Wrap Gerookte Zalm
Met roomkaas, sla, rode ui, augurk,  
zongedroogde tomaat en mosterd-dillesaus

Petit Pain Gegrilde Kip
Gegrilde kipfilet, spek, ui, tomaat en chilisaus

Petit Pain Lauwwarme Brie
Met zongedroogde tomaatjes, noten en honing-mosterd saus

Petit Pain Carpaccio
Met Old Amsterdam, spekjes, bieslook, pijnboompitjes en basili-
cumdressing
Ook te bestellen met truffelmayonaise (+€1,00)
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Lunchgerechten te bestellen vanaf 11:30 tot 16:30
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Eiergerechten
Keuze uit wit, bruin, of boerenbrood (+1,00)
 
Uitsmijter Ham en Kaas

Uitsmijter Salami en Kaas

Uitsmijter Spek, Ui en Champignons

Uitsmijter Havenzicht
Met spek, ui, champignons, tomaat, ham en kaas

Omelet Ham en Kaas

Omelet Spek, Ui en Champignons

Omelet Gerookte Zalm

Omelet Havenzicht
Met spek, ui, champignons, tomaat, ham en kaas

Boeren Omelet

Salades (geserveerd met stokbrood en roomboter)

Salade Havenzicht
Frisse gemengde salade met gerookte kip, fêta kaas, spekjes, noten 
en een knoflookdressing

Salade Carpaccio
Flinterdun gesneden ossenhaas met een basilicumdressing,  
pijnboompitjes, spekjes, bieslook en old A’dam.
Ook te bestellen met truffelmayonaise (+€1,00)

Salade Geitenkaas
Met gemengde sla, lauwwarme geitenkaas,  
honing-mosterd dressing, zongedroogde tomaatjes en noten

Vissalade
Met gemengde sla, gerookte zalm, makreel, tonijnsalade,  
kappertjes, rode ui, cherry tomaatjes en mosterd-dille dressing

6,90
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Tosti’s

Ham en kaas

Salami en kaas

Hawaï - ham, kaas en ananas

Geitenkaas met honing-mosterd saus

Soepen

Tomatensoep
Huisgemaakt met room, bieslook en balletjes

Soep van de Week
We vertellen u graag wat het deze week is

Chef’s Specialiteitensoep
Het geheim van de chef

Warme Gerechten

Huisgemaakte Satéspies met Brood (of friet +€2,00)
Met kroepoek, salade en satésaus

Tournedos met brood (of friet +2,00)
Malse tournedos geserveerd met brood en een saus naar keuze

2 Kroketten met Brood (of friet +2,00)
Rundvleeskroketten met mosterd en brood

Hamburger “Havenzicht”
Geserveerd op een hamburgerbroodje met sla, rode ui, tomaat, 
augurk en een chilimayonaise

12-uurtje
Kopje tomatensoep, een kroket, mosterd, plakje ham,  
2 plakjes kaas en 3 sneetjes brood

Portie Frites

3,50

3,50

3,80

4,90

4,90

4,90

Dagprijs

12,50

20,50

7,90

9,90

9,50

2,50
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Gefrituurde Snacks - 8 stuks 
Bitterballen  
Frikandellen 
Vegetarische Miniloempia’s 
Kipnuggets

Warm Bittergarnituur
4 x 4 warme hapjes

Garnalen in Tempura
Gefrituurd in Japans beslag met chilisaus

Portie Jonge Kaas
Met Limburgse mosterd

Portie Oude Kaas
Met Limburgse mosterd

Portie Olijven

Koud Bittergarnituur
Jonge en Oude kaas, salami, olijven

Mandje Stokbrood
Met aioli en kruidenboter

Nacho’s met Salsadip
Mexicaanse chips uit de oven met salsadip

Nacho’s Cheese
Mexicaanse chips met een warme romige kaassaus, knoflook en 
rode ui. Begeleid door salsa- en guacamoledip

Bourgondisch Plankje
Oude kaas, salami, olijven, serranoham, fèta en brood met aioli

4,00

7,50

4,50

3,50

4,00

3,00

6,00

3,80

4,50

6,00

9,90

Borrelkaart te bestellen vanaf 15:00
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Salade Havenzicht
Frisse gemengde salade met gerookte kip, fêta kaas, spekjes, noten 
en een knoflookdressing

Parade van Voorgerechten
Dit is een klassieker. Kunt u geen keuze maken? Laat ons het dan 
voor u doen
Ook voor 2 personen te bestellen

Carpaccio van Ossenhaas
Flinterdun gesneden ossenhaas met een basilicumdressing,  
pijnboompitjes, spekjes, bieslook en old A’dam. 
Ook te bestellen met truffelmayonaise (+€1,00)

Hollandse Garnalen Kroketjes
Huisgemaakte kroketjes van hollandse garnaaltjes in een  
smaakvolle bisque. Geserveerd met toast en dragon-limoen  
mayonaise

Carpaccio van Hert
Flinterdun gesneden hertenvlees met een dressing van veenbessen, 
een krokantje van Parmezaanse kaas en geraspte Parmezaanse 
kaas

Tomatensoep
Huisgemaakte soep met gehaktballetjes, room en bieslook

Dagsoep
Vraagt u gerust aan een van onze medewerkers wat het vandaag is

Erwtensoep
Stevige, goed gevulde erwtensoep  
met roggebrood, spek en mosterd

Stokbrood met kruidenboter en aïoli

9,00

11,00

18,50

10,00

11,50

11,00

4,90

4,90

6,00

3,80

Voorgerechten
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Avondkaart te bestellen vanaf 16:30



Spare Ribs
Oosters gemarineerde spare ribs met cocktailsaus en chillisaus
 
Kipsate
Spies van huisgemarineerde kipfilet met satésaus, kroepoek en 
krokante gebakken uitjes
 
Gamba’s à la Havenzicht
Gebakken gepelde gamba’s met knoflook in een romige  
witte wijn- chillisaus

Risotto
Smeuïge vegetarische risotto, rijk gevuld met paddestoelen,  
pompoen, Parmezaanse kaas en een vleugje truffel

Hamburger van Black Angus
Gegrilde hamburger van het Black Angus rund.  
Geserveerd op een boerenbol met een mierikswortelravigotte
 
Eendenborstfilet
Licht rosé gebakken filet van eendenborst met een puree van  
zuurkool en een jus van rode wijn en sjalotten
 
Zeebaarsfilet
Smeuïge milde vis met fijne, stevige structuur, op de huid  
gebakken en geserveerd met chips van pastinaak en een romige 
saus van Noilly Prat
 
Hertenstoof
Stevig en goed gevuld stoofgerecht van hert in rode wijn met hete 
bliksem en een zacht stoofpeertje

Schnitzel “Havenzicht” (250gr)
Gepaneerde varkensschnitzel met een saus naar keuze.
Ook te bestellen met een topping van ham, kaas en ananas  
of tomaat, ui en kaas (+€1,75)

Tournedos
Gegrilde biefstuk van de runderhaas, naar uw wens bereid
Sauzen (+€1,25)
Pepersaus, champignonsaus, rode portsaus, stroganoffsaus

15,50

14,50

19,50

16,50

16,50

18,00

18,50

19,50

16,50

22,50
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Hoofdgerechten geserveerd met frites, mayonaise en salade 



Dame Blanche
Vanille roomijs met slagroom en warme chocoladesaus

Petit Grand Dessert
Laat u verrassen door verschillende kleine creaties, samengesteld 
door onze koks

Cheesecake
Cheesecake op basis van Monchou met een bodem van Bastogne. 
Geserveerd met warme kersen en een bolletje Amarena kersen 
roomijs

Nougatine Dessert
Krokant schuimgebak met nougat roomijs,  
caramelsaus en een toef slagroom

Gepocheerde Peer
In witte wijn gepocheerde conferancepeer, met een mousse van 
witte chocolade en kaneel en een bolletje Glühwein sorbetijs

Koffie “Havenzicht”
Laat u eens verrassen door een lekkere aparte combinatie.  
Let op; bevat wel alcohol!

Vina Rubican- Moscatel
Heerlijke dessertwijn ter afsluiting van de maaltijd

5,00

7,20

5,50

6,00

5,50

6,00

3,60

Nagerechten
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onze wijnen zijn te bestellen per glas, karaf, of per fles. prijzen per glas

Blye Mense Cabernet Sauvignon Merlot
Een heerlijke, pittige rode wijn met een uitgesproken karakter.  
De smaak is kruidig, vol en zwoel
Blye Mense Chenin Blanc
Een frisse wijn met tonen van gras en groene appels.  
De vele zuren in de wijn maakt deze zeer krachtig en vol van 
smaak
Blye Mense Cape Rosé
Een sappige rosé met tonen van granaatappel en bessenfruit.  
De smaak is droog en elegant, zeer fris met een lange kruidige 
afdronk
St. Killian Liebfraumilch
Een evenwichtige mild frisse wijn uit de duitse rijnstreek. 
Een heerlijke wijn voor de liefhebber van een wat zoetere wijn

Domaine Garric
Dieprode kleur en krachtige afdronk dankzij de Syrah en Grenache 
druiven. Komt uitstekend tot zijn recht bij een pittige saus of een 
blokje Nederlandse kaas
Marques de Valcarlos
Elegant karakter van Tempranillo druiven, een zacht vanille aroma 
door het rijpen in eikenhouten vaten. Een perfecte begeleider van 
rood vlees en kaas  
Domaine de Jouclary Sauvignon Blanc
Zeer fruitige geuren en een milde, strakke smaak. geen storende 
zuren en een groenig lichte kleur
Domaine Pujol Izard Chardonnay
Elegante frisse droge witte wijn van de Chardonnay druif met 
geurige aroma’s
Mionetto Il Spr!z
Naar de traditie van de klassieke Spritz, een verfrissende smaak 
van appel en tropisch fruit, gecombineerd met zoete sinaasappel, 
frisse citrus en aromatische kruiden
Hugo Aperitivo
Een heerlijke verfrissende combinatie van Scavi & Prosecco, zoete 
vlierbessensiroop en een vleugje limoen
Prosecco Frizzante
Frizzante is een heerlijk mousserende wijn uit de Veneto streek

3,35

3,35

3,35

3,35

4,90

5,20

4,30

4,70

5,10

5,30

6,10

Wijnen
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Koffie
Cappuccino
Espresso
Espresso Dubbel
Latte Macchiato
Koffie Verkeerd
Koffie Slagroom
Monin Siroop voor in de koffie (+€0,50)
caramel, hazelnoot, vanille, amandel, kaneel

Thee
Verse munt thee

Warme Chocomel
Warme Chocomel met slagroom
Warme Chocomel met rum en slagroom

Koffie “Havenzicht” (bevat alcohol)
Irish Koffie   (Jameson Whiskey)
Dom Koffie   (D.O.M. Benedictine)
French Koffie  (Grand Marnier)
Italian Koffie  (Amaretto Disaronno)
Spanish Koffie  (Tia Maria)

2,30
2,60
2,30
4,30
2,90
2,70
2,60

2,30
3,80

2,60
3,10
4,60

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Warme Dranken

Voor erbij
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Nougatine gebak

2,50
3,00
3,75

 
  
  

Koude Dranken
Coca Cola Regular/Light/Zero
Fanta / Sprite / Cassis
Bitter Lemon / Tonic / Rivella Light
Fuze Tea Sparkling / Peach / Green
Chaud Fontaine Still / Sparkling
Chaud Fontaine 0,5L
Melk / Chocomel / Fristi
Tomatensap / Appelsap
Ranja
Verse Jus D’orange

2,35
2,35
2,35
2,60
2,35
3,60
2,50
2,60
1,00
2,90
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bieren van het vat:

Jupiler 5,2% 0.25L / 0.5L
Toegankelijk en verfrissend, met een rijke moutsmaak
Deze verfrissende Jupilersmaak is ook verkrijgbaar op fles met 0% alcohol

Hertog Jan 5,1% 0.30L / 0.45L
Volle smaak met een aangenaam bittere afdronk 
Naast de gewone Hertog Jan voeren we ook een wisselend assortiment  
seizoensbieren, vraag naar het actuele aanbod

Leffe Bruin 6,5%
krachtig, vol en lichtgekruid, met tonen van karamel 

La Chouffe 8%
Fris en licht fruitig door toevoeging van koriander 
Naast de gewone La Chouffe voeren we ook een wisselend assortiment  
seizoensbieren, vraag naar het actuele aanbod

 
Brugse Zot 6%
Goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig en  
kruidig aroma 

Cuvée du Chateau 11%
Een gastronomisch bier met het complexe karakter van een jarenlang gerijpte 
Kasteel Donker en subtiele toetsen van port

Bierkaart
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Tripel Karmeliet 8,4%
verfrissend, fruitig en kruidig met tonen van banaan, sinaasappel en vanille

Duvel 8,5%
Laat je verleiden door dit natuurlijke bier met subtiele bitterheid, een verfijnd aroma  
en een uitgesproken hopkarakter

Leffe Blond 6,6%
Zacht, moutig en fruitig met een zoet aroma van kersen

Corona 4,6%
Verfrissend zacht en licht van smaak

Liefmans Fruitesse On The Rocks 3,8%
Liefmans is licht zoet met fruitige accenten van aardbei, framboos, kriek,  
bosbes en vlierbes

Krombacher Radler 2,5%
Krombacher Radler is een alcoholarm bier en wordt in Duitsland dan ook  
als een van de lekkerste Radler bieren beschouwd
Ook verkrijgbaar met 0,5% alcohol            
Hoegaarden Wit 4,9%
Zacht, licht en subtiel gekruide citrus-smaak

Straffe Hendrik Quadrupel 11%
Dit in 2010 gelanceerde bier met hergisting op fles is een rijk  
en intens donker bier en volmondig van smaak

Brugs Tarwebier 5%
Brugs Tarwebier is een verfrissend en troebel witbier, met nagisting op de fles,  
wat bijdraagt tot de volmondige en ronde smaak

Bieren op fles:


