
 
Hamburger menu

Kleine hamburger, frietjes, mayo, knijpfruit
en kinder ijsje als nagerecht.

 
Snack menu

Frietjes, mayo, snack naar keuze, knijpfruit
en kinder ijsje als nagerecht.

 
Huisgemaakte Pannenkoek

Met stroop en poedersuiker en kinder ijsje
als nagerecht.

 
*Kindermenu alleen t/m 12 jaar

*Alle kids mogen na het eten een kado 
uitzoeken uit de schatkist.

 
 
 
 
 
 

hhhh
Griekse Gyros Tzatziki
Tomaat, sla, komkommer, ui

 opgerold in een grote pita met tzatzikisaus.
 

Donburi geroosterde eend
Geroosterde eend en groenten in teriyakisaus, 

komkommer, wortel, spiegelei, rijst, yaki nori en pork gyoza.
 

Schnitzel Forestiere 
Gebakken champignons, bacon, 

roomsaus, bosuitjes.
 

Tagliolini met tomaat en pesto
Cherry tomaat, olijf, rucola, basilicum, rode pesto en gran padano.

 
 Angus Beef Burger / Chicken Burger / Vega Burger

Op een licht getoaste brioche met cheddar cheese.
 

Wok van Tok
Roerbakgroenten met kip in oestersaus op een bedje van 

jasmijn rijst, ook vegetarisch verkrijgbaar.
 

Kip Sate 
Seroendeng, gefruite uitjes, atjar, kroepoek, satesaus.

 
Diamanthaas van de Black Angus (+ 3,50 )

Met pepersaus of champignonsaus 
 

Nasi Rames
Jasmijn rijst met rendang, seroendeng,

sajoerboontjes, sate, atjar, komkommer, gekookt ei.
 

Frietje Belgisch Stoofvlees
Belgische stoverij, rode kool, bacon, bosuitjes, friet 

en mayonaise.
 

Varkenshaasje met gegratineerde brie (+3,50 )
Varkenshaas met gegratineerde brie uit de oven en een romige 

saus met een vleugje mosterd. 
 

Chili Con Carne
Chili met papas fritas, pico de gallo, rijst, nachos, calamares,

chili cheese nugget, guacamole, sour cream en 2 kleine tortillas.
 

Cruncy zalmfilet (+3,50 )
Zalmfilet met korst, witte wijnsaus en citroen.

 

3-gangen menu voor 21,50

Kies je 3 gangen die samen een complete
eetbeleving vormen en je laten genieten van 

een heerlijk avondje uit.

Ga je voor tapas vanavond?
We hebben onze voorgerechten zo ingericht dat

je er ook een lekkere tapastafel mee kunt
samenstellen.

 

Bestel je 5 of meer voorgerechten 
voor je tapastafel? 

Dan doen wij er *gratis papas fritas* bij.

Bao Bun
Zacht gestoomde bun met rendang of geroosterde eend,

komkommer, bosuitjes en atjar.
 

 Tapas Frito
Chicken Wings honing limoen, Chili Cheese Nuggets,

Calamares, Nachos met sour cream, cheddar en jalapeno.
 

Carpaccio
Rucola, cherry tomaatjes, gran padanokaas,

truffel mayonaise en zonnebloem pitjes.
 

Dim Sum Hapjes
Gefrituurde tempura shrimps, pork gyozas, kleine

springrolls, atjar en crispy chilisaus.
 

 Pinchos
Broodje met plakje chorizo, cherrytomaatje en chorizo kroketje.

Broodje met brie, serranoham, walnoot en sherrytruffel.
 

Oesterzwam en Kaas kroketjes
Kaaskroketje en Oesterzwam kroketje op stukjes brood,

kerriemayonaise en cherrytomaatje.
 

Nachos Todos 
Nachos met pico de gallo, guacamole, sour cream en cheddar.

 
Brioche Pulled Pork

Twee brioche broodjes met Pulled Pork en American coleslaw. 
 

Vitello Tonato
Dun gesneden kalfsvlees met tonijnsalade,

zongedroogde tomaat en kappertjes.
 

Soepje
Tomaten creme soep of een champignonsoep,

bosuitjes en stukjes brood.
 
 
 

Hoofdgerechten
Tiramisu

Bolletje vanille ijs, tiramisu, slagroom, 
cacao en muntblaadje.

 
Carrot Walnut Cake

Carrot walnut cake met Griekse yoghurt, 
honing en stukjes bastognekoek.

 
Pastel de Nata Caramel

Portugees custard taartje van bladerdeeg 
met bolletje vanille ijs, slagroom en caramel.

 
Lava Cake

Chocolade cake met vloeibare chocolade vulling, 
bolletje ijs en slagroom

 
Coupe  Pistache

Pistache ijs, chocoladesaus, slagroom,
gesuikerde nootjes en verse muntblaadjes.

 
Dame Blanche

Vanille ijs, chocoladesaus, cacao en slagroom.
 

Appeltaart
Appelpunt met bolletje ijs, slagroom en cacao.

 
Luxe koffie of thee

Met Pastel de Nata Caramel.
 
 
 
 
 

Voorgerechten Nagerechten

Liever geen 3-gangenmenu?
Voorgerecht los:       6,-
Hoofdgerecht los:    16,-
Nagerecht los:          6,-

Sharing Tapas

Kindermenu 9,-

Maak kennis met ons restaurant concept

Extra voorafje 3,95
Mandje Stokbrood 

met aioli en rode pesto


