Koude voorgerechten
Bruschetta ✔
toast met Italiaanse tomatensalsa | 4,50
Rundercarpaccio
met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en truffelmayonaise | 7,00
Steak tartaar
rundertartaar met kappertjes, peterselie, augurkjes, rode ui en kwartelei | 8,50
Mini Poké Bowl
met gemarineerde zalm, avocado, edamame, wortel, rode paprika, mais en wasabi
mayonaise | 7,50
Proeverij van vis
amuses van gerookte zalm, tonijntartaar en rosé garnalen | 9,50
Verse oesters
met Tabasco | 5,00

Warme voorgerechten
Nachos ✔
tortilla chips met cheddarkaas, guacamole, tomatensalsa en crème fraiche | 5,00
Calamaris
gefrituurde inktvisringen met aioli | 6,00
Gegratineerde coquille
met cheddarkaas en Kim Chi saus | 6,50
Gyoza van de plancha
gebakken Japanse kippasteitjes | 5,50
Gestoomde Dim Sum Mix
gestoomde Aziatische pasteitjes (Siu Mai, Gyoza en Ha Kau) | 5,50
Gefrituurde Dim Sum Mix
gefrituurde Aziatische hapjes (mini Loempia’s, Ebi Tempura en Siu Mai) | 5,50
Kip Ketjap
krokante kipstukjes met lichtpittige ketjapsaus | 6,50
Kip Ananas
krokante kipstukjes met zoetzure saus en ananas | 6,50
Flensjes met Peking eend
met komkommer, bosui en Hoi Sin saus | 10,50

Salades
Caprese salade ✔
salade van mozzarella en cherrytomaten | 5,00
Geitenkaas salade
salade met geflambeerde geitenkaas (met honing), cherrytomaten en gekarameliseerde
walnoten | 7,00
Ceasar salade
salade met gegrilde kip, avocado, cherrytomaten, gekookte ei, Parmezaanse kaas en
croutons | 7,50
Nicoise salade
salade met tonijn, sperziebonen, rode ui, kappertjes, cherrytomaten, pitloze olijven en
gekookte ei | 8,50

Soepen
Tomatensoep ✔
met crème fraiche en toast | 3,50
Saoto soep
met kip, taugé, gebakken aardappelstokjes, gebakken uitjes en gekookte ei| 5,00

Sushi & Sashimi
Stel je eigen Sushi Mix samen
keuze drie soorten rol | v.a. 10,00
Veggie Mix ✔
zeewier, mais, avocado en omelet (4 stuks)| 6,00
Maki Mix
komkommer, omelet en zalm | 6,00
Nigiri Mix
omelet, zalm, tonijn en gegrilde paling | 7,50
Flamed Salmon Nigiri
geflambeerde zalm | 8,50
Sashimi Mix
zalm en tonijn | 9,00
Carpaccio Roll
rundercarpaccio | 12,50
Green Dragon Roll
gepaneerde garnaal, avocado en kaviaar | 13,50

Wok
Stel je eigen wokgerecht samen
keuze vlees/vis, saus en mix groenten | v.a. 7,00
Gon Bao Chicken
kipfilet met Gon Bao saus en mix groenten | 8,00
Broccoli Beef
rundvlees met oestersaus en broccoli | 9,50
Garlic Gamba’s
garnalen met knoflooksaus, paprika en ui | 9,00

Pasta
Pollo e funghi
penne met kippendijfilet, roomsaus en champignons | 8,50
Gamberi pesto
fusilli met garnalen, roomsaus, pesto en chilipepers| 9,50

Pizza
Margherita ✔
met mozzarella | 6,00
Hawaï
met kalkoenham en ananas | 6,50
Pepperoni
met runderpepperoni | 6,50
Tonno
met tonijn, rode ui, kappertjes en rucola | 7,50

Kids
Kipnuggets met friet
met ketchup| 4,00
Mini frikandellen met friet
met mayonaise | 4,50
Poffertjes ✔
met poedersuiker en boter | 4,50
American Pancakes ✔
met aardbeien, poedersuiker en stroop | 5,50

Vlees hoofdgerechten
Biefstuk
met champignonsaus en gegrilde groenten | 12,00
Ribeye steak
met olijfolie en gegrilde groenten | 14,00
Angus burger
met cheddarkaas | 9,00
Lamskoteletten
met kruidenolie en gegrilde groenten | 12,00
Kippendijen saté
met pindasaus, zoetzure salade en cassave kroepoek | 9,00
T-Bone steak
met verse kruidenboter en gegrilde groenten | 19,50

Vis hoofdgerechten
Zalm
met gegrilde asperges | 14,00
Sliptong
met gegrilde groenten | 13,00
Garnalen
met Turks brood | 14,50
Coquilles
met gegrilde groenten | 15,00
Mix Plancha
zalm, coquilles en garnalen | 15,50
Mosselen van de houtskoolgrill
11,50
Halve kreeft
met ramen noedels | 21,00

Desserts
2 bolletjes ijs
keuze smaken | 2,50
Crème Brulee
5,00
Mango Cheesecake
met stukjes lichtpittige mango | 6,50
Verse fruit
seizoensfruit | 5,00
Aardbeien met warme chocolade
5,00
Pastel de Nata
Portugese custardtaart | 4,50
Cannoli
Siciliaans gebakje met pistache | 3,50
Baklava
Turkse lekkernij met pistache | 3,00
Brownie
3,00
Mix Dessert
praline soesje, baklava, macarons en spekkoek | 6,00
Chocolate Explosion
warme lavacake met aardbeien | 6,50
Caribbean Pineapple
gegrilde ananas met rietsuiker, rum en kokos ijs | 7,50

Bijgerechten
Brood met smeersel ✔
kruidenboter en aioli | 3,50
Turks brood ✔
met olijfolie en aioli | 3,50
Boerenfriet ✔
met mayonaise | 3,50
Zoete aardappelfriet ✔
met truffelmayonaise | 4,00
Roseval aardappels ✔
met crème fraiche dipsaus | 4,00
Zoetzure salade ✔
2,50
Wakame salade ✔
zeewiersalade | 3,50
Edamame ✔
gewokte sojabonen | 5,00
Warme groenten ✔
4,00
Gebakken champignons ✔
4,00
Gegrilde maïskolf ✔
met roomboter | 3,00
Gegrilde asperges ✔
met Parmezaanse kaas | 4,00
Witte rijst ✔
3,50
Gebakken rijst ✔
4,00
Ramen noedels ✔
4,00

Drankenkaart is apart.

