












SHARED DINING & TAPAS



Hamburger
HAPP’S Burger:               € 14,50

NL: Met Spaanse salsasaus, steak frites, 
ketchup, mayonaise en alioli
EN: Spanish hamburger withsalsa sauce, 
steak fries, ketchup, mayonnaise and aliol
 
Soep [Soup]
Soep van de dag:                        € 6,50
Soup of the day

Happ’s Shared Dining 
[Vanaf twee personen / Starting from 
two persons]

Verrassing menu: combinatie van vis, 
vlees en vegetarische tapas: € 24,00 p.p.

Surprise menu: combination of fish, meat 
and vegetarian tapas 

Ibiza Mixed Grill:                  €24,50 p.p.

NL: Mixed grill met rundvlees, lamsvlees, 
varkensvlees en kip. Geserveerd met 
roseval aardappeltjes en gegrilde 
groenten.
EN: Mixed grill with beef, lamb, pork and 
chicken. Served with roseval potatoes 
and vegetables..

Gran Canar Mixed Grill:      €24,50 p.p.

NL: Mixed grill met diverse soorten vis. 
Geserveerd met groenten, roseval 
aardappeltjes en diverse sauzen
EN: Mixed grill with various types of fish. 
Served with vegetables, roseval potatoes 
and various sauces

Gebak [Pastries]

Huisgemaakte chocoladetaart met 
slagroom en chocoladesaus:     € 7,50

Home made chocolade pie with whipped 
cream and chocolate sauce

Huisgemaakte Spaanse
notentaart:                             € 7,50

Home made classic Spanish nut pie

Maaltijdsalades [Salads]
Carpacciosalade:  € 14,50

Diverse soorten groenten, noten, olijven, 
en carpaccio

Salad with assorted vegetables, nuts, 
olives and carpaccio

Zalmsalade: € 14,50
Diverse soorten groenten en olijven 

aangevuld met gerookte zalm
Salad with assorte

d vegetables, olives and smoked salmon

Vegetarische salade:  € 14,50
Diverse soorten groenten, avocado, 

noten en geitenkaas met honingdressing  
Salad with assorted vegetables, goat 

cheese, nuts and honey dressing

Borrelhapjes [Snacks]
Gemarineerde olijven: € 5,50

Assorted marinated olives

Loempiaatjes (8 stuks): € 6,50
Spring rolls (8 pieces)

Vlammetjes (8 stuks): € 6,50
Spicy spring rolls (8 pieces)

Bitterballen (8 stuks): € 7,00
Small croquettes (8 pieces)

Kaasstengels (8 stuks): € 8,00
Cheese straws (8 pieces)

Bittergarnituur (12 stuks): € 12,95
Snack mix (12 pieces)

Bittergarnituur (24 stuks): € 23,95
Snack mix (24 pieces)

Broodjes [Sandwiches]
Broodje ham met gedroogde 
tomaten, padde-stoelen, 
gebakken ei en        
truffelmayonaise:     € 8,50

Sandwich with ham, dried 
tomatoes, mushrooms, fried egg and 
truffle mayonnaise

Broodje gesmolten geitenkaas met 
honing, verse avocado:        € 9,50

Sandwich with melted goat cheese,
honey, truffle and fresh avocado

Broodje huisgemaakte tonijn 
met zeekraal, olijven en 
oestersaus:                              € 9,50

Sandwich with home made tuna fish, 
samphire, olives and oyster sauce

Twee kroketten met brood en 
mosterd:                            € 9,50

Sandwich with two croquettes and 
mustard

Broodje gerooktezalm met zure 
bom, dille, inktvismayonaise:                    
                                            € 9,50

Sandwich with smoked salmon, 
sour pickles, dill, squid mayonnaise 
and herring caviar

Broodje carpaccio met 
truffelmayonaise, parmezaanse 
kaas en pijnboompitten: € 10,50

Carpaccio sandwich with truffle 
mayonnaise,Parmesan cheese and 
pine nuts 

Uitsmijter[Sandwich with fried egg]

HAPP’S Uitsmijter:            € 9,50 

NL: 3 eieren, 3 boterhammen
met jongbelegen kaas 
EN: 3 fried eggs and 3 slices
of bread with cheese

LUNCHKAART



SHARED DINING & TAPAS

HAPP’S is perfect voor groepsdiners.

Shared dining bij Happ’s geeft een feestelijke 
en gezellige tint aan uw bedrijfsuitje, 
verjaardagsfeest of vergadering. Wij bieden 
groepslunches en groepsdiners aan vanaf 8 
tot maar liefs 400 personen. 

Graag samen eten in een aparte ruimte 
exclusief voor jullie groep? Wij hebben een 
privé zaal speciaal voor groepsdiners, waar 
voor presentaties en vergaderingen is alles 
voorzien is. Denk hierbij aan sterke wifi en een 
grote beamer.

Mocht het lekker weer zijn en wilt u graag 
buiten zitten, dan kan dat natuurlijk ook. Wij 
hebben een zeer ruim terras met Green Eggs 
beschikbaar voor de betere groeps-BBQ’s . 

Weten wat verder allemaal mogelijk is? Neem 
contact met ons op of neem een bezoekje 
aan HAPP’S.

Ben jij sociaal, klantvriendelijk en wil je werken aan 
de mooie oudegracht in hartje Utrecht?

Bij HAPP’S zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste mensen 
die ons team willen komen versterken. Wij bieden flexiebele 
werktijden, leuke collega’s en natuurlijk een lekker salaris. 

Ook als je nog geen ervaring hebt in de horeca is het geen 
probleem. Wij geven goede horeca training zodat je het 
werk snel onder de knie hebt en zelfs kan doorgroeien 

binnen het bedrijf.

Met een jong en fris team besloten wij in 
2019 HAPP’S Shared Dining & Tapas te 

starten aan de prachtige Oudegracht in het 
centrum van Utrecht. 

HAPP’S is gevestigd in één van de oude 
werfkelders aan de gracht, deze werden vroeger 

gebruikt als opslag- en doorgangsruimte voor 
goederen die per boot vervoerd werden. 

Tegenwoordig heeft HAPP’S deze plek 
omgetoverd tot een modern restaurant met 

hapjes en plateau's die haar oorsprong vinden 
in de mediterraanse keuken. Daarnaast hebben 

wij een prachtige selectie van de mooiste 
mediterraanse wijnen waar u van kan genieten.  



Oudegracht 73 a/d werf
3511 AD Utrecht
030 – 236 46 18

www.happsutrecht.nl
 info@happsutrecht.nl
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