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Lees meer.........

WE ZIJN GEEN ALL YOU CAN EAT/WOK RESTAURANT, OOK GEEN TAPAS
BAR EN OOK VREETSCHUUR. NEE U VINDT BIJ ONS KWALITATIEF
BEREIDE GERECHTEN DIE MOOI ZIJN OPGEMAAKT MET GEVOEL EN
BELEVENING. DE PORTIE'S ZIJN IETS KLEINER DAN OP ONZE A LA
CARTE KAART WAARDOOR U VAN MEER GERECHTEN OP EEN AVOND
KAN GENIETEN. EEN ULTIEME BELEVING IN EEN SFEER VAN
GASTVRIJHEID EN CULINAIRE VERWENNERIJ VOOR JONG EN OUD.

MENUKAART

VOORGERECHTEN
Meloen serranoham.

Groentesoep.

Sushi.

Rucola, Parmezaanse kaas,
komkommer en balsamico glazé.

Huisgemaakte groentesoep vol
met verse groente.

Vers gemaakte sushi uit eigen
keuken kan ook vega.

Carpaccio.

Portobello.

Falafel.

Fijn gesneden rundvlees met oa
rucola, parmezaanse kaas,
kappertjes, zonnebloempitten,
truffelmayonaise.

Gevuld met pesto, mozzarella,
tomaten, kruiden en soja glazé.

Garnalen Cocktail.
Roze garnalen, peterselie,
komkommer, cocktailsaus, appel,
crème fraiche en tomaten.

Frisse Kipcocktail.

Zalm Wrap.

Salade Caprese.

Wrap gevuld met verse zalm,
kruidenroomkaas, bieslook en sla.

Tonijn Tataki.

Zalm Tartaar.
Verse zalm, rode ui, augurk,
komkommer, kappertjes,
peterselie, creme fraiche, rucola.

Frisse cocktail met o.a. gerookte
kip, komkommer, appel, mandarijn,
sla, mayonaise en citroen.

Gamba’ s.

Vitello Tonnato.

Salade Geitenkaas Spek.

Dun gesneden kalfsvlees met
romige tonijnsaus gegarneerd met
kappertjes en rucola.

Tomatensoep.
Huisgemaakte tomatensoep vol
met verse groente.

Falafel balletjes met sla, feta,
komkommer, tomaat.

Gepelde gamba's in knoflookolie,
kruiden en rode pepers.
met oa tomaatjes, appel, spekjes
geitenkaas en honing dressing.

Salade Geitenkaas Croutons.
met oa tomaatjes, appel, knoflook
croutons, geitenkaas en honing
dressing.

Tomaat, mozzarella, pesto en olie.
Dungesneden tonijn in ketjap
sesam zaad met komkommer,
wasabi mayo en glazé.

Balletjes Teriyaki.
Malse kipballetjes in teriyakisaus,
lente ui en sesamzaad.

Vissalade.
sla, zalm, tonijn, garnalen,
cocktailsaus, komkommer, ui en
tomaat.

Calamares.
Gefrituurde inktvisringen met sla
en limoen mayo.

Lees verder.............

HOOFDGERECHTEN
Hamburger.

Surf & Turf.

Pannenkoek Spaghetti.

Runderhamburger ca 80 gram, sla,
tomaat, bacon, hamburgersaus, ui
en broodje.

Gegrilde spies met gemarineerde
gamba's en biefstuk in olie met
knoflook, dille, rozemarijn en rode
pepers.

Spaghetti sliertjes van
pannenkoek met chocolade saus
en poedersuiker.

Zalm.

Mix van frikandel, bitterbal en
kipnuggets.

Gamba’ s in Knoflookolie.
Gepelde gamba's gemarineerd in
olie met knoflook, dille,
rozemarijn en rode pepers.

Biefstuk.
Gegrilde malse biefstuk met
peper- of champignonroomsaus.

Varkenshaas.
Malse varkenshaas medaillons met
peper- of champignonsaus.

Spareribs.
Gemarineerde spareribs met BBQen knoflooksaus.

Schnitzel.
Traditionele schnitzel met
champignon roomsaus en citroen.

Kipsaté.
Kip saté met satésaus, kroepoek,
atjar tjampoer.

Pangafilet en Zalm.
Rol met pangafilet met daarin
zalm met paprika saus.

Gegrilde zalm aio e lemone. Dit
geeft een frisse smaak aan de
zalm. Afgewerkt met limoen
koriander mayo en sesamzaadjes.

Italiaans Karbonade.
Gegrilde Italiaanse gemarineerde
karbonade met tomaten salsa.

Kipfilet.
Malse kipfilet van de grill
gemarineerd in een Griekse
marinade en Tzatziki.

Pasta Vega.
Pasta met truffel roomsaus,
champignons en spinazie.

Pasta Gamba.
Pasta met roomsaus, spinazie en
gemarineerde gamba's.

Wrap Pulled Jack.
Vegetarische pulled pork van
jackfruit in een wrap met tomaten
salsa en groentes.

Kids Mix.
Panga filet.
Panga filet in roomboter met
kruiden en paprikasaus.

Gegrilde Champignons.
Gemarineerde champignons op de
grill met balsamico, soja en
knoflook op een spies en
peterselie.

BIJGERECHTEN.
Verse Friet. TIP!!
Onze huisgebakken verse friet.

Salade.
Sla met dressing en verschillende
groentes.

Couscous Salade.
Couscous met diverse groentes,
munt en feta.

Samosa.
Indiaanse gevulde bladerdeeg met
curry en diverse groentes met
een frisse yoghurt saus.

NAGEGERECHTEN
Cheesecake.

Chocolademousse.

Bavarois.

Cheesecake volgens authentiek
recept: Geserveerd met een
bolletje ijs en slagroom.

Opgeklopte chocolade mousse
gemaakt van Belgische chocolade
en slagroom.

Brabantse aardbeien bavarois met
slagroom en aardbei topping.

Dame Blanche.

Panna Cotta Limoncello.

Vanilleroomijs met warme
chocoladesaus en slagroom.

Een licht en authentiek Italiaans
dessert gemaakt van verse room
en een vleugje limocello.

Vers af gebakken diverse soorten
muffins met slagroom.

Creme Brulee.
Romige laag custard crème met
daarop een knapperig laagje
gekarameliseerde suiker.
Geserveerd met slagroom.

IJscoupe.
Bolletje ijs met slagroom. Keuze
uit diverse smaken. Vraag de
bediening naar de smaken.

Muffins.
Apfelstrudel.
Authentieke apfelstrudel met
krokante bladerdeeg en een
vulling van appel en rozijnen.
Geserveerd met slagroom.
Alle nagerechten zijn vegetarisch.

Wij werken alleen met verse producten en willen zo min mogelijke verspilling. Hierdoor kan het zijn dat sommige
gerechten niet verkrijgbaar zijn.

