Onze waters & frisdranken
frisdranken
Chaudfontaine plat/bruis
Chaudfontaine plat/bruis
Chaudfontaine plat/bruis

- 0,25l
- 0,5l
- 1l

€2,20
€4,00
€8,00

Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Fanta Orange
Sprite
Ice Tea
Tonic
Agrumes
Tönisteiner Orange
Tönisteiner Zitrone
Red-Bull

€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,50
€2,50
€3,50

Minute-Maid Orange
Minute-Maid Multifruits
Minute-Maid Appel

€2,20
€2,20
€2,20

Cécémel koud

€2,50

Onze bieren
Cristal pils 25cl
Carlsberg 25cl
Carlsberg 0,0% 25cl
Brugs Witje 25cl
Rodenbach 25cl
Mort-Subite Kriek 25cl
Grimbergen Blond 33cl
Grimbergen Double 33cl
Hapkin 33cl
Duvel 33cl
Westmalle Tripel 33cl
Westmalle Double 33cl
Chimay Blauw 33cl

€2,20
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,20
€4,20
€4,20

Onze huiswijnen
Cava van het huis Blanc Brut
Cava van het huis Blanc Brut
Cava Vintense Blanc 0,0%

per glas

per fles 20cl

€6,00
€27,50
€6,00

Champagne van het huis Brut

per fles

€49,50

Huiswijn wit/rosé/rood
Huiswijn wit zoet
Huiswijn wit/rosé/rood

per glas

€4,50
€4,50
€21,00

per fles

per glas
per fles

Onze wijnkaart
Vraag uw ober naar onze actuele wijnsuggesties!

Onze hartverwarmende
hartverwarmende dranken
Koffie
Koffie Déca

€2,20
€2,20

Cappuccino met slagroom
Koffie verkeerd

€3,00
€3,00

Assortiment thee naar keuze

€2,20

Warme chocolademelk
Supplement slagroom

€3,00
€1,00

Irish-Coffee met whisky

€8,00

Italian-Coffee met amaretto

€8,00

Normand-Coffee met calvados

€8,00

French-Coffee met cognac

€8,00

Paris-Coffee met Cointreau

€8,00

Amour-Coffee met Grand-Marnier

€8,00

Hasseltse-Coffee met jenever

€8,00

Dublin-Coffee met Baileys

€8,00

Russian-Coffee met wodka

€8,00

Onze knabbels
Portie kaas met mosterd & selderzout

€6,00

Portie salami met mosterd

€6,00

Portie kaas & salami met mosterd & selderzout

€7,00

Portie assortiment gefrituurde hapjes van de chef
Portie huisbereide miniloempia

p.p.

€8,00

- 7 stuks

Portie calamari met verse tartaar
Portie bitterballen met mosterd

€8,00

- 7 stuks

€8,00

- 7 stuks

Portie mini kaas- & garnaalballetjes

€8,00

- 14 stuks

Tapasplank Hapkin

€4,00

p.p.

€6,00

kaas, salami, gerookte zalm met mierikswortel & toast, loempia, calamari, tempura...

Portie knapperige frietjes met ketchup/mayonaise/tartaar

€4,00

Onze salade & soep
Salade Hapkin
Rijkelijke salade van de chef met scampi, gerookte zalm, gedroogde ham & hartige kroketjes

€16,00
€21,00

Verse dagsoep met brood & boter

€4,00

V.G.
H.G.

Onze artisanale kroketten
Artisanale kroketten van grijze garnaal & frisse sla
Artisanale kroketten van Gruyère & frisse sla
Artisanale kroketten van Ganda & frisse sla
Artisanale vegetarische kroketten & frisse sla

€16,50
€19,50

V.G.

€14,50
€17,50

V.G.

€14,50
€17,50

V.G.

€14,50
€17,50

V.G.

H.G.

H.G.

H.G.

H.G

Al onze salades & soepen worden geserveerd met vers in huis afgebakken stokbrood & boter
Al onze kroketten
kroketten in voorgerecht worden geserveerd met vers in huis afgebakken stokbrood & boter
Portie knapperige frietjes bij de salades en de kroketten in voorgerecht: €3,00
€3,00 supplement
Portie knapperige frietjes zijn inbegrepen bij onze salades en kroketten in hoofdgerecht

Onze pastagerechten
Spaghetti Bolognaise & Gruyère

€12,50

Lasagne Bolognaise uit de oven

€13,00

Penne geroosterde kip, tomaat & champignon, tuinkruiden

€16,50

Penne scampi, tomaat & champignon, rode pesto

€18,50

Al onze pastagerechten worden geserveerd met vers in huis afgebakken stokbrood & boter
Portie knapperige frietjes bij pastagerechten: €3,00
€3,00 supplement

Onze Filipijnse
Filipijnse keuken
Filipijnse miniloempia’s & slaatje

€11,00

V.G.

€11,00
€17,50

V.G.

V.G.

Gebakken scampi met Filipijnse saus

€14,00
€23,50

Humba met witte rijst

€19,00

H.G.

€23,50

H.G.

- 5 stuks

Pancit Filet Mignon OF Scampi
Rijstnoedels met fijngesneden paprika, champignon & Filipijnse kruiden

Scampi Adela op Filipijnse wijze

H.G.

H.G.

Gestoofd spek volgens de Filipijnse traditie in een zachte bruine jus

Beefsteak Tagalog
Filet Mignon in een romige saus & Filipijnse kruiden

Al onze Fili
Filipijnse
pijnse hoofdgerechten worden klassiek geserveerd met Filipijnse witte rijst.
rijst. Indien
gewenst kunnen onze hoofdgerechten ook geserveerd worden met een portie knapperige frietjes
Op reservatie bieden wij u graag een waaier aan diverse Filipijnse gerechten aan. Vraag gerust de
mogelijkheden aan chef Adela

Onze royale scampi
Scampi Hapkin

- 5 stuks
- 9 stuks

Scampi look

- 5 stuks
- 9 stuks

Scampi curry

- 5 stuks
- 9 stuks

Scampi diabolique

- 5 stuks
- 9 stuks

Scampi rode pesto

- 5 stuks
- 9 stuks

Scampi van de grill

- 5 stuks

met verse tartaar

- 9 stuks

€14,00
€23,50

V.G.

€14,00
€23,50

V.G.

€14,00
€23,50

V.G.

€14,00
€23,50

V.G.

€14,00
€23,50

V.G.

€14,00
€23,50

V.G.

H.G.

H.G.

H.G.

H.G.

H.G.

H.G.

Al onze scampi worden in voorgerecht geserveerd met vers in huis afgebakken stokbrood & boter
Portie knapperige frietjes bij de scampi in voorgerecht: €3,00
€3,00 supplement
Portie knapperige frietjes, kroketjes, aardappeltjes met kruidenboter of witte rijst zijn
inbegrepen bij onze scampi in hoofdgerecht

Ons lekkers van het land
Filet Mignon met garnituren van de chef & saus naar smaak

€23,50

Côte à l’os met garnituren van de chef & saus naar smaak

€51,00

2 personen

Côte à l’os met garnituren van de chef & saus naar smaak

€26,50

1 persoon
Sauzen naar smaak
Béarnaise - Peperroom - Champignonroom - Hofmeesterboter
Al onze hoofdgerechten
hoofdgerechten worden geserveerd
geserveerd met knapperige frietjes, kroketjes,
kroketjes, aardappeltjes met
kruidenboter of witte rijst
Garnituren worden door onze chef bepaald naargelang het seizoen & het marktaanbod
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra

warme saus: €2,50 supplement
koude saus: €1,00 supplement
aardappelgerecht of witte rijst: €3,00
€3,00 supplement
salade of warme groentjes: €3,00
€3,00 supplement
bord & bestek: €4,00 supplement

Ons lekkers uit de zee
Gebakken zalm Béarnaise & garnituren van de chef

€22,50

Pannetje van verse vis & zeevruchten, room van witte wijn

€26,00

Al onze hoofdg
hoofdgerechten worden geserveerd
geserveerd met knapperige frietjes, kroketjes,
kroketjes, aardappeltjes met
kruidenboter of witte rijst
Garnituren worden door onze chef bepaald naargelang het seizoen & het marktaanbod
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra

warme saus:
saus: €2,50 supplement
koude saus: €1,00 supplement
aardappelgerecht of witte rijst: €3,00
€3,00 supplement
salade of warme groentjes: €3,00
€3,00 supplement
bord & bestek: €4,00 supplement

Onze kaart voor de kleinsten
Kinderspaghetti Bolognaise & Gruyère

€8,00

2 frikadellen met frietjes & ketchup/mayonaise

€8,00

Kindersteak met frietjes & saus naar keuze

€14,00

Kinderijsje van vanille, zoetjes & snoeplolly

€4,00

Kindergerechten worden geserveerd aan kinderen tot en met 12 jaar

Onze zoetste zonden
Dame Blanche van vanille, slagroom & chocolade

€8,00

Chocolademousse Hapkin met rode vruchten fris & zoet

€8,00

Moelleux van chocolade met vanille & vers fruit

€8,00

Vers geklopte Sabayon met Cointreau, vanille & vers fruit

€11,00

minimum 2 personen
prijs per persoon

Daglunch
Dagsoep of slaatje van de chef
-

Royaal hoofdgerecht van vis of vlees
-

GRATIS koffie of thee van het huis

€13,50 per persoon
Dagelijks te verkrijgen tussen 12.00u & 14.00u,
14.00u, behalve op zondag
Iedere zaterdagmiddag laten we u steevast genieten van onze steak natuur
met knapperige frietjes & een frisse salade!
Like onze pagina op Facebook om op de hoogte te blijven van onze daglunches
daglunches

Suggesties
Naast onze uitgebreide selectie gerechten aan de kaart laten we u
eveneens graag genieten van enkele seizoenssuggesties
Vraag uw ober naar het actuele suggestiebord of laat u verassen
door onze chef Adela volgens het aanbod van de dag!

Klassiekermenu Hapkin
Scampi Hapkin
OF

Salade Hapkin
-

Filet Mignon met garnituren van de chef & saus naar smaak
OF

Gebakken zalm Béarnaise & garnituren van de chef
-

Dame Blanche van vanille, slagroom & chocolade
OF

Luxekoffie naar keuze

€40,0
€40,00
,00 per persoon
exclusief water, huiswijn
huiswijn & reguliere dranken tijdens de maaltijd

€49,50
€49,50 per persoon
inclusief water, huiswijn
huiswijn & reguliere dranken tijdens de maaltijd

We vragen u vriendelijk om voor de zaal 1 tafel = 1 rekening te willen respecteren
Voor onze chef Adela hanteren we maximaal 4 verschillende gerechten per tafel
Voor gezelschappen vanaf 10 personen werken we enkel op reservatie & met vooraf bepaalde gerechten

Belgische keuken met een Filipijnse toets
Ichtegemstraat 18
B8610 KORTEMARK
Tel. 0474 52 85 11
Adela & Team Hapkin heten u smakelijk welkom in

RESTAURANT HAPKIN
Een gezellig restaurant waar de Belgische keuken & de
Filippijnse gastvrijheid centraal staan!
staan!
Openingsuren
Maandag – Dinsdag – Woensdag
GESLOTEN
Donderdag – Vrijdag - Zaterdag – Zondag
open vanaf 11.30u tot 14.30u
open vanaf 17.30u tot 21.3
21.30u
0u
De keuken sluit telkens een half uurtje voor sluitingstijd van het restaurant
OP ZATERDAG & ZONDAG IS HET RESTAURANT DOORLOPEND OPEN
Al onze gerechten worden bereid met dagverse producten
Onze chef Adela selecteert met de grootste zorg & aandacht uitsluitend voedingswaren van de
hoogste kwaliteit, dit telkens in functie van het seizoen & het marktaanbod
Onze excuses mochten wij, desondanks onze uiterste inspanningen om al onze klanten tevreden te
stellen, een bepaald gerecht niet ter beschikking hebben
We bieden u graag een alternatief aan!
We vragen u vriendelijk om voor de zaal 1 tafel = 1 rekening te willen respecteren
Voor onze chef Adela hanteren we maximaal 4 verschillende gerechten per tafel
Voor gezelschappen vanaf 10 personen werken we enkel op reservatie & met vastgestelde gerechten
Wij gaan zeer zorgvuldig te werk met uw voedselallergie & -intolerantie maar kunnen geen kruisbesmettingen uitsluiten.
Gelieve uw allergie vooraf te melden aan onze chef Adela, zodoende we onze gerechten eventueel kunnen aanpassen.
Meer informatie omtrent allergenen kunt u verkrijgen bij chef Adela.

Geniet van onze keuken zoals wij
wij genieten van uw aanwezigheid
Uw honger,onze zorg!
zorg!

