Lunch arrangementen
Lunch traditioneel € 8,95 p.p.
Een mix van witte en bruine zachte bolletjes en granenbollen belegd met oude en jonge kaas en diverse
vleeswaren. Aangevuld met suikerbrood en krentenbollen. Groenten- of tomatensoep.
Lunch Haskerpoort € 5,65 p.p.
Mix van harde en zachte broodjes belegd met: ham, jong belegen kaas, oude kaas, roombrie of kipfilet.
Lunch De Luxe € 6,95 p.p.
Mix van harde en zachte broodjes belegd met: serranoham met roomkaas, oude kaas met tapenade
en zon tomaatjes, beenham met mosterd dille, filet americain met ei/ui, geitenkaas met honing
en walnoten, kip met hummus.

Losse items

Bij de borrel
Fan Fryske grûn
€ 3,20 p.p.

Zacht bolletje ham of kaas
met of zonder garnering van
sla, komkommer en tomaat

€

2,85

Broodje kroket

€

3,30

Krentenbol
met of zonder roomboter

€

1,65

Een luxe hapjesplank met diverse lekkere hapjes,
waaronder de echte Friese droge worst van slagerij
Spijkerman uit Akkrum en Tijnjetaler kaas uit De
Deelen.

Suikerbrood
met of zonder roomboter

€

1,45

Hapa’s en tapa’s
€ 3,65 p.p.

Krentenbrood
met of zonder roomboter

€

1,45

Heldere groentensoep
Tomaten-crèmesoep
Champignonsoep
andere soepen

€
€
€
€

4,50
4,50
4,50
4,75

In waarm hapke
€ 3,95 p.p.
2 ronden warme bittergarnituur, 1 ronde kaas en
worst. Compleet met nootjes en zoute
stengels op tafel.

Buffetten
Op aanvraag kunnen wij diverse buffetten leveren,
in combinatie met het pakket ‘uitgebreid de tijd’
op avond of in de middag bieden wij een Italiaans
buffet of een Chinees buffet aan voor 19,95 p.p.
Chinees buffet vanaf
Italiaans buffet vanaf
Stamppot buffet vanaf

Diverse Hollandse en Mediterraanse lekkernijen
gepresenteerd op een plank van mangohout. Op
de plank vindt u onder andere diverse Hollandse
kazen, worst en fijne vleeswaren, olijven, salamirolletjes, gevulde dadels, brie met abrikoos en
spek.

€ 19,95
€ 19,95
€ 22,95

Andere mogelijkheden en wensen bespreken
wij graag met u.

Andere opties:
Glaasje pinda’s en zoutjes
(per 6 personen)
Friese droge worst, per stukje
Kaas, per stuk
Bitterbal
Bittergarnituur

€

2,20

€
€
€
€

0,60
0,55
0,85
0,95

HACCP: vanuit geldende wet- en regelgeving is het niet toegestaan zelf bereide of meegebrachte etenswaren te presenteren.
Prijzen en tarieven gelden per 01-03-2020 - hierbij komen alle eerdere prijslijsten te vervallen.

HaskerPoort
Gastvrij en goed verzorgd
In HaskerPoort bieden we een uitgebreid assortiment eten en drinken. Van een hartig hapje bij de borrel tot
zoete lekkernijen bij de koffie en van een kop soep tot een luxe belegd broodje. Wij helpen u graag om van het
afscheid een mooie herinnering te maken.

Uitgebreide mogelijkheden

Of u iets samenstelt uit ons ruime assortiment of kiest voor een compleet arrangement, samen
vinden we altijd een invulling die voldoet aan uw wensen. Uiteraard houden we graag rekening met bepaalde
dieet wensen of intolerantie. U kunt dit vooraf kenbaar maken, in overleg passen we de producten aan
volgens uw dieet wensen.

Non-alcoholische dranken

Bij de koffie

Koffie
Thee
Frisdrank
Vruchtensap
Chocomel/Fristi
Alcoholvrij bier

Luxe koeken assortiment
Gevulde koek
Plaatcake, diverse soorten
Fryske koeke (brúne koeke,
wite koeke, kjeallepoat en sûkerlatte)
Roombotercake
Roomboterkoekjes (2 p.p.)
Frysk DÚmke
Bonbon
Spekkoek
Petitfours
Oranjekoek, slagroom of crème
Oranjekoek, mini
Gesorteerd gebak
Appelgebak met slagroom

€
€
€
€
€
€

2,20
2,20
2,35
2,40
2,40
2,85

€
€
€
€
€
€

2,75
3,50
3,75
3,85
3,00
3,75

Alcoholische dranken
Bier van de tap
Rode wijn, witte wijn, rosé
Port
Prosecco
Binnenlands gedestilleerd
Buitenlands gedestilleerd

€
€
€
€

1,95
1,85
1,65
1,45

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,35
0,65
0,50
1,25
1,45
2,35
2,55
1,85
3,15
3,25

Koffie arrangementen
Arrangement ‘voor zoete koek’ vanaf € 7,95 p.p.
Een ruime keuze aan zoete lekkernijen zoals macarons, petitfours, luxe bonbons en kleine muffins.
Wij serveren hierbij onbeperkt koffie en thee, frisdrank en vruchtensap.
Arrangement ‘Fryske koeke’ € 5,40 p.p.
Een selectie van de lekkerste Friese koekspecialiteiten (brúne koeke, wite koeke, kjeallepoat en sûkerlatte.
Wij serveren hierbij onbeperkt koffie en thee, frisdrank en vruchtensap.
Arrangement ‘Zoete plank’ € 5,95 p.p.
Een selectie van zoetigheden van Wijn en Spijs; fudge, melkchocolade, cookiefudge en Italiaanse nougat.
Wij serveren hierbij onbeperkt koffie en thee, frisdrank en vruchtensap.

