Diner

Heb je allergieën of speciale dieetwensen?
Meld het ons, wij houden hier graag rekening mee.

BROOD

VOORGERECHTEN

Broodplankje

Pomodori soep

Naked sushi

Brood met kruidenboter
en aioli 5

Tomaten, room, pesto, brood & kruidenboter 5

Gravad laks, zeewier chips, furikake, wasabi kroepoek,
sojamayonaise, wasabi mayonaise, sushi rijst 10

Brouwer-brood

Paddenstoelen bouillon, gember, sojasaus,
paprika, vleugje sherry 6

Met kruidenolie vers
gegrild brood en aioli 7

Brood luxe
Kruidenboter, aioli, pesto,
truffeldip en brood 9

Oosterse bouillon

Burrata
Gemarineerde burrata, venkelzaad, basilicum,
tomaat, granaatappel, sinaasappel, brood 8

Carpaccio

Dumpling

Ossenhaas, truffelmayonaise, Parmezaanse
kaas, pijnboompitten, rucola 10

Chinese kip gyoza, gestoomd en gebakken, sesam- en
teriyakisaus, sesam, bosui 9
Ook vegetarisch mogelijk

Ham & meloen
Meloen, serranoham, balsamicostroop, rucola 7

PIZZA'S

HOOFDGERECHTEN

Pizza margherita

Bao bun

Griekse halloumi

Surf & turf

Met tomatensaus,
mozzarella en pesto 11

Tempura chicken bites, Steam
bun, kool, peen, Koreaanse BBQ
saus, sriracha mayonaise 16

Paprika, rode ui, halloumi,
courgette, kruidenolie 15

Gegrilde black angus steak,
gamba's, bearnaisesaus 23

Brochetta

Visproeverij
Zalm, roodbaars, zeewolf,
gamba’s, kruidenolie 22

Bovenstaande hoofdgerechten worden
geserveerd met groentegarnituur,
friet en mayonaise.

Saté van de haas

Salade carpaccio

Pizza BBQ chicken
Met tomatensaus, mozzarella,
pulled chicken, bacon, rode
ui, BBQ- en Srirachasaus 13

Pizza carpaccio
Een pizza Margherita met
daarop een carpaccio,
truffelsaus, rucola,
Parmezaanse kaas en
pijnboompitten 14

Pizza shoarma
Met tomatensaus,
mozzarella, rode ui,
shoarma, knoflooksaus 13

Varkenshaas, kippendij,
krokante chorizo, paprika,
rode ui, chimichurri 20

T-Bone steak
400 gram, gegrild op lavasteen,
kruidenboter 29

Crispy bloemkool
Krokant gebakken bloemkool, gordita,
Sriracha, tomatensalsa, avocado,
limoen-koriander mayonaise 16

Makreel
Gegrilde makreel, gekarameliseerde
ui, pijnboompitten 20

Varkenshaassaté, kentang,
Javaanse satésaus, cassave,
zoetzure komkommer 17

Ossenhaas, truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola 14

Spareribs

Salade tikka

Ketjap marinade, cocktailsaus,
knoflooksaus 17

Indiase krokante kip, avocado,
kerriemayonaise, srirachamayonaise 14

Ook mogelijk als 600 gram 21

Salade vis

Black angus steak

Gravad laks, gamba’s, calamares,
wasabi-mayonaise en sesamdressing 14

Gegrilde biefstuk, pepersaus of
champignonroomsaus 20

Onze maaltijdsalades worden geserveerd
met brood en kruidenboter.

DESSERTS
Ijscoupe tropical

Romanoff

Scroppino

Mangosorbetijs, ananas, passievrucht,
Solero-saus, meringue, slagroom 8

Aardbeienijs, hangop, aardbeien,
roze peper, meringue, slagroom 8

Prosecco, citroensorbet, vodka 6

Dame blanche

Peche mel

Vanille ijs, chocolademousse, warme
chocolade saus, slagroom 7

Gepocheerde perzik, frambozen,
vanille ijs, frambozensaus 7

