LUNCH
brood

kruiden roomkaas - dille – rode ui - aceto

8,50

8,50

harde bol warme beenham

champignons - bacon - bosui

viëtnamese kip pho

noedelsoep – groenten – paddestoelen – pinda’s

pompoensoep

harde bol gegrilde kip
zontomaten mayo - parmezaan pijnboompitjes - spekjes

11:00-17:00
soup

wit of waldkorn

harde bol gerookte zalm

van

8,50

harde bol wagyu carpaccio

100% wagyu beef
10,75
truffelmayo – parmezaan – pijnboompitjes - pesto

7,50

vega mogelijk

kruiden crème fraîche – croutons – spekjes

6,25

saladE
original ceasar salade

vega mogelijk

little gem sla - croutons - parmezaan - spekjes ansjovis mayo - pijnboompitten - ei

WARM
ham - kaas

oerbrood - brie - champignons - sla - spek - aceto

2 rundvleeskroketten
brood - mosterd - mayo

8,50

7,00

chicken - vadouvan mayo – kaas – bacon – tomaat - frites

soft taco pulled pork

9,75

little gem sla - croutons - parmezaan - spekjes - ei pijnboompitten - ansjovis mayo - gegrilde gamba’s (5 stuks) 15,50

wagyu carpaccio

100% wagyu beef

extra vierge olijfolie – grof zeezout- peper –
rucola – parmezaan - pijnboompitten

espuma van limoen – zoetzure groenten - soja

13,75

13,50

(2 stuks)

gegrilde varkensschouder langzaam gegaard –
hoisinsaus – geraspte kool - frites

12,75

(2 stuks)

Kip – groenten – tomaten salsa - kaas –
nacho’s – quacamole – zure room

fish & chips

sauce tartare - salade - frites

13,75

-

kip pho (noedelsoepje)
clubsandwich
soft taco pulled pork
loempia

12.75

12,50

saté ajam

spies kippendijen – satésaus – atjar – gebakken uitjes salade – frites

Plank met kleine gerechtjes
te bestellen vanaf 2 personen à 14,50 p.p.

wereld

(2 stuks)

gegrilde lamsschouder langzaam gegaard – kruiden
crème fraîche – geraspte kool - frites

lunch to share

12,75

100% wagyu beef

bun - wagyu beef - rucola - truffelmayo salade - frites

flatbread pulled lamb

12,75

ceasar salade gegrilde gamba’s

papadum met carpaccio van tonijn sashimi

clubsandwich

enchilada chicken

little gem sla - croutons - parmezaan - spekjes - ei pijnboompitten - ansjovis mayo - kip cajun kruiden
4,00

tosti brie & spek

wagyu burger

ceasar salade gegrilde kip

streetfood

tosti

9,75

15,50

europa
-

pompoen soepje
mini broodje gerookte zalm
mini broodje wagyu carpaccio
2 bitterballen

LOUNGE
Mediterraans plankje
8,95 P.P. VANAF 2 PERSONEN

bolletje waldkorn
tapenades
coppa di parma
fuet worstje
manchego kaas
olijfjes

streedfood plateau

FOOD TO SHARE

11:00-22:00
easy food 11:00 - 23:00
luxe broodpalet & dips

7,50

nacho classic

salsa - guacamole - crème fraîche - kaas

nacho grilled chicken

salsa - guacamole - crème fraîche - kaas

nacho pulled pork

salsa - guacamole - crème fraîche - kaas

7,00

8,50

8,75

19,75 P.P. VANAF 2 PERSONEN

brood&dips
wagyu carpaccio
zalm wraps
bun pulled pork
flatbread pulled lamb
saté ajam
gambaspiesje

!!! let op !!!
mogelijk langere serveertijd en niet tegelijk met
andere bestelde gerechten geserveerd

borrelbites
portie bitterballen
bittergarnituur

11:00 - 23:00
5,00

(8 st.)

6,00

(10 st.)

mini garnalen loempia’s

(10 st.)

gefrituurde inktvisringen
mini kaassoufflees

(8st.)

(8 st.)

5,00
5,00
5,00

DINER
vega mogelijk

little gem sla - croutons - parmezaan - spekjes ansjovis mayo - pijnboompitten - ei

9,75

ceasar salade gegrilde kip

little gem sla - croutons - parmezaan - spekjes - ei pijnboompitten - ansjovis mayo - kip cajun kruiden

12,75

little gem sla - croutons - parmezaan - spekjes - ei pijnboompitten - ansjovis mayo - gegrilde gamba’s (5 stuks) 15,50

papadum met carpaccio van tonijn sashimi
espuma van limoen - zoetzure groenten - soja

streetfood

13,75

fish & chips

noedelsoep – groenten – paddestoelen – pinda’s

pompoensoep

sauce tartare - salade - frites

7,50

vega mogelijk

kruiden crème fraîche – croutons – spekjes

6,25

15,50

19,50

19,50

zalm teriyaki noedels

spekkoek

bolletje ijs - geflambeerde banaan

dame blanche coupe

vanille ijs – chocoladesaus – slagroom

homemade iced coffee
18,50

couscous met paddestoelen en gegrilde groenten
kruiden crème fraîche

chocolademousse by the glass
bolletje ijs - slagroom

kangoeroe striploin-steak

lichtzoete oosterse saus – roerbakgroenten –
koriander – sesam – pinda’s

spies kippendijen – satésaus – atjar – gebakken uitjes
- salade – frites
15,50

bolletje ijs - slagroom

argentijnse steak “chimichurri”

entrecote – paddestoelen – rode wijnsaus –
zoete aardappel frites

12,50

saté ajam

appeltaart by the glass

marokkaanse tajine

gegrilde rib-eye - licht pittige saus – polenta – mais
- uienringen

12.75

desserts

plate
runderstoof – ras el hanout – couscous – courgette
– aubergine - brood

13,75

(2 stuks)

gegrilde lamsschouder langzaam gegaard – kruiden
crème fraîche – geraspte kool - frites

viëtnamese kip pho

12,75

100% wagyu beef

bun - wagyu beef - rucola - truffelmayo salade - frites

flatbread pulled lamb

soup

12,75

(2 stuks)

kip – groenten – tomaten salsa - kaas –
nacho’s – guacamole – zure room

wagyu burger
13,75

(2 stuks)

gegrilde varkensschouder langzaam gegaard –
hoisinsaus – geraspte kool - frites

enchilada chicken

100% wagyu beef

extra vierge olijfolie – grof zeezout- peper –
rucola – parmezaan - pijnboompitten

WARM

soft taco pulled pork

ceasar salad gegrilde gamba’s
wagyu carpaccio

17:00-21:30
wagyuvlees wordt soms wel eens het kaviaar onder het
rundvlees genoemd. het kent een rijke historie en is
vrij exclusief. het wagyu rund brengt een marmering
(streepjes vet als marmer) voort die uniek is en fijn
is verdeeld. die marmering zorgt voor een spectaculair
mondgevoel en een subtiel palet aan smaak.

salade
original ceasar salade

van

18,50

espresso – vanille ijs - slagroom

7,00

7,00

7,50

6,50

5,00

3 GANGEN KEUZE MENU
á 29,95 p.p.

voorgerechten
geserveerd met brood en kruidenboter

wagyu carpaccio

100% wagyu beef

extra vierge olijfolie – grof zeezout- peper –
rucola - parmezaan

papadum met carpaccio van tonijn sashimi

vegetarisch mogelijk

espuma van limoen - zoetzure groenten - soja

vietnamese kip pho

noedelsoep – groenten – paddestoelen – pinda’s

ceasar salad gegrilde kip

vegetarisch mogelijk

little gem sla - croutons - parmezaan - spekjes - ei - pijnboompitten ansjovis mayo - kip cajun kruiden

hoofdgerechten
geserveerd met frites

argentijnse steak “chimichurri”

gegrilde rib-eye - licht pittige saus – polenta – mais - uienringen

zalm teriyaki noedels

lichtzoete oosterse saus – roerbakgroenten – koriander – sesam – pinda’s

kangoeroe striploin steak

entrecote – paddestoelen – rode wijnsaus – zoete aardappel frites

couscous met paddestoelen en gegrilde groenten
kruiden crème fraîche

nagerechten
appeltaart by the glass
bolletje ijs - slagroom

chocolademousse by the glass
bolletje ijs - slagroom

spekkoek

bolletje ijs - geflambeerde banaan

dame blanche coupe

vanille ijs – chocoladesaus – slagroom

