3-GANGEN KEUZEMENU 29,95
4-GANGEN KEUZEMENU 33,95

HOOFDGERECHTEN 19,95
STEAK THE HANGAR van de grill met kruidenboter

MIX BROOD met diverse dips

5,10

SPARE RIBS regular/hot/saté marinade & knoflookdip
CHICKEN & RIBS combi van malse kip & gemarineerde spare ribs
VARKENSOESTER gegrild & met romige cognac-oesterzwammensaus

VOORGERECHTEN 9,25

SINGAPORE KIPSATÉ met satésaus, rijst en kroepoek
POKÉ BOWL sushirijst, wortel, avocado, komkommer, sojaboon-

BUTCHER SPECIALS

tjes. Keuze uit tonijn, zalm of vega
BRUSCHETTA ITALIANA 2 stuks met tomatensalsa &
een tapenade van tonijn, olijven & kappertjes

VEGA 19,95

CARPACCIO VAN RODE BIET met geitenkaas
CARPACCIO BLACK ANGUS met sjalottencrème, pecorino
kaas & pittenmix 12,85 (in menu +3,60)
VITELLO TONATO THE HANGAR kalfsmuis met parmezaan

GROENTELASAGNE van diverse groenten & bechamelsaus
CANNELONI met spinazie, ricotta & walnoot
GREEN CURRY Thaise curry met groenten en rijst

Bij The Hangar serveren wij echt iets bijzonders: Dry Aged Meat.
Tijdens het droogproces in onze droogkasten wordt het vlees
gerijpt, zodat er nog meer smaken ontwikkelen. Doordat het vlees
donkerder wordt aan de buitenkant, gaat u voor een maximale smaak. Nadat het vlees 21 dagen heeft gerijpt in de droogkasten kan het worden geserveerd. Wegens het rijpingsproces is niet
altijd al het dry aged vlees verkrijgbaar.

& croutons
RUNDER TOURNEDOS (200GR) met kruidenboter 32,80 (in menu +12,85)

NACHOS jalapeño pepers, guacamole, zure room & salsa

BURGERS 17,45

CROQUETTERIE bospaddenstoelen, rendang & geitenkaas

RIB-EYE (250GR) met aioli 34,85 (in menu +14,90)
ENTRECOTE (250GR) met aioli 34,85 (in menu +14,90)

HANGAR SPECIALS

Al onze burgers zijn ook dubbel te bestellen! (+3,55)

PRIME RIB (300GR) met horseraddish & uienringen 30,85 (in menu +10,90)

Ook worden onze burgers medium rood geserveerd.

TOMAHAWK FROM TAMPA (900GR) entrecote aan het bot met

THE FAMOUS HANGAR BURGER bacon, cheddar, gebakken uienringen, & Hangar salsa

THE HANGAR CLUB STARTER (2 PERSONEN) uitgebreide proe-

THE MEXICAN guacamole, cheddar, jalapeño pepers & chipotlesaus

verij van diverse voorgerechten 27,75 voor 2p. (in menu +5,95 p.p.)

THE AMERICAN CLASSIC gruyèrekaas, mosterd, ketchup,

SUSHI ROLL gebrande inside-out roll met zalm 14.95 (in menu + 5,70)

gebakken uienringen & pickles

SUSHI & SASHIMI

THE NEW YORKER bacon, blauwe kaas, gebakken uienringen & BBQ-saus

knoflook champignons, krokante bacon & uienringen
76,50 voor 2p. (in menu + 18,30)

NAGERECHTEN 8,25

8 stuks 11,80 (in menu +2,55) | 16 stuks 23,60 (in menu +14,35)
OESTERS half dozijn 20,55 (in menu +11,30)

CEASAR SALADES 9,25
THE ORIGINAL ansjovisfilet, romaine sla & parmezaanse kaas
CEASAR & KIP mozzarella, avocado & cherry tomaat
CEASAR & GREENS romaine sla, parmezaanse kaas & avocado

SEAFOOD
TUNA STEAK verse gegrilde tonijn, getrancheerd, sesam &
gewokte groenten 26,60 (in menu +6,65)

TOM KHA KAI Thaise kippensoep met kokos & citroengras

CHOCOLAT PEANUT BUTTERSTACK van Sweet Street
BAILEYS CRÈME BRÛLÉE–room van Baileys met een krokant
suikerlaagje

KABELJAUW uit de oven met tomatensalsa 22,40 (in menu +2,45)

APPELTAART met warme vanillesaus en vanille ijs

GAMBA’S VAN DE GRILL knoflook- & citroenaioli 26,15 (in menu +6,20)

FLORIDA LIME PIE frisse limoentaart met een bolletje ijs

DUO VAN ZALM EN ZEEBAARS met spinazie 19,95

WITTE CHOCOLADETAART met chocoladesaus

LOBSTER GRATINEE hele verse kreeft, gegratineerd met kruidenSURF & TURF hele verse kreeft & dry aged entrecote of rib eye
41,90 (in menu +21,95)
SEAFOOD PLATTER FOR 2 combi van de lekkerste VIS

POMODORI SOEP met pesto & room

TRIPLE CHOCOLATE BROWNIE van Sweet Street

GAMBA CURRY pittige curry met gamba’s 19,95

boter 29,25 (in menu +9,30)

SOEPEN 6,45

GRAND DESSERT zoete proeverij uit de kokpit 10,35 (in menu +2,10)

64,30 voor 2p. (in menu +12,20 p.p.)
Vraag naar onze Gamba-actie op maandag en dinsdag!

DAME BLANCHE vanille ijs met chocoladesaus
SORBET THE HANGAR twee bollen sorbetijs & vers fruit
CITROEN SORBET met bosvruchten compote
KOFFIE MET LEKKERS kopje koffie naar keuze met zoete lekkernijen
KAASPLANKJE proeverij van 5 kazen uit binnen & buitenland
11,35 (in menu +3,10)

