A LA C A R TE
VOOR- EN TUSSEN GERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

broodplank- olijfolie- zeezout - aioliolijfjes - tapanade

€5,50

Huisgemaakte soep

€7,50

goed gevulde Vegan Groente curry €19,50
papadum
Geserveerd met gele rijst - Salade
WIJN TIP: viognier- Medusa - Pay do”c -Frankrijk 2018 €5,55*

Burrata - italiaanse room mozzarella €9,00
tomaatjes - olijfolie - brood
WIJN TIP: fiano / malvasia / chardonnay- San marzano €5,35*
Puglia - Italie - 2018

gamba’s GEPELD -kruidenolie- bosui-wijn
13 STUKS
geserveerd met - friet -salade
WIJN TIP: Traminer - DR Zenzen -Moldavie - 2018

gamba’s GEPELD -kruidenolie- bosui-wijn
7 STUKS
WIJN TIP: Traminer - DR Zenzen -Moldavie - 2018

Kabeljauw filet - kerrie saus - mosseltjes €23,50
geserveerd met groenten - friet -salade
WIJN TIP: gruner veltliner - Laurenz V. - Kremstal - €6,45*
Oostenrijk - 2018

€12,50

€5,00*

runder carpaccio- rucola- italiaanse kaas €12,50
- truffelmayonaise
WIJN TIP: Chardonnay - Pour le vin - Pays d’oc - 2019 €4,00*
zalm snippers- gerookte zalm mousse €12,50
doperwten - kappertjes
WIJN TIP: - Sauvignon Blanc - Kiwi cuvee - Loire - 2018 €4,50*

steak - rode wijn saus - uien hachee
geserveerd met groenten - friet -salade
WIJN TIP: syrah - Finca Flichman - Mendoza Argentinie 2017

€19,50

€5,00*

€21,50

€4,50*

spareribs - BBQ Saus
€19.50
geserveerd met - friet - Rauwkost salade
WIJN TIP: negroamaro - masseria pietrosa - Puglia - €4,00*
Italie - 2019

DESSERTS
Blondie - witte chocolade €8,00
cranberrie- vanille ijs
WIJN TIP: Moscatel de Setubal - Lisabon - Portugal €4,50*

LOADED FRIES VAN VET HIPPE FRIETEN
Friet OOSTERSE gemarineerde KIPPENDIJ PINDASAUS - SEROENGDENG - coleslaw

€13,50

friet Gyros - aioli- tzatziki - griekse
coleslaw

€13,50

Friet runder stoof- augurk- piccalilly
mayonaise- frisse komkommer salade

€14,50

friet - bereballen (8st) - pinda saus - curry €12,50
ui - mayonaise - cole slaw

Appeltaartje- Vanille ijs- Caramel
WIJN TIP: Primitivo - Puglia - Italie

€8,00
€7,50*

cheese cake - mango/passievruchten saus €8,00
- aardbeien cheesecake ijs
WIJN TIP: Moscatel de Setubal- Lisabon - Portugal €4,50*
Chocolade taart - chocolade ijs chocolade amaretto mousse
WIJN TIP: PX Sherry - Jerrez - spanje

€8,00
€4,50*

Luxe BonBons (4st)

€3,00

