menu kaart ’s avonds
van 17.00 tot

21.00 - vr/za tot 22.00

HOOFD

NAGERECHTEN

GERECHTEN

ONZE

KEUKEN

Borrel VEGA&VEGAN

We koken het liefst op onze zelfgebouwde parilla, een soort Argentijnse indoor
barbecue. We houden van de Mediterrane keuken en werken met dagverse
producten. Die komen zo veel mogelijk
uit de buurt en worden eerlijk en kleinschalig geproduceerd.

salades
Caesar salade 				
met ei, Parmezaan,
ansjovis en croutons

13,5

Spinazie salade 				
met granaatappel, zoete
aardappel, amandel en rode ui

12

6,5

Calamares 				
met harissamayo en citroen

8,5

Seizoensvis 			
met piperade en citroen		

Grapefruitposset 			
met pistache en koek

8,50

dagprijs

Vega bitterballen 6 st			7,5
met Dijon mosterdsaus

Tajine van bietjes 			
met roze peper, rode ui,
kikkererwt, bulgur en yoghurt

Kaassoufflés 6 st				6,5
met chilisaus
Vietnamese loempiaatjes 8 st		
met chilisaus

6,5

Tortillachips 				
met guacamole

4,5

Pizzetta (klein pizzaatje) 		
met tomaat, mozzarella
en rucola			

9,5

Burrata 					11,5
met tuinkers, groene asperges
en brood

Heeft u speciale

Brandade 					11,5
met prei, ei, rogge en brood

8,50

Buikspek 					18,5
met komkommer, kapper,
augurk en jalapeñomayo			

9,5

VIS &VLEES

Bitterballen van oom Bob 		
6 st met Dijonmosterd

Rabarbercrumble 			
met banketbakkersijs

Platbrood 					9,5
met knapperige groentes,
olijven en dips

Geroosterde bloemkool 		
met romescosaus en komijn

Borrel

Piepkuiken 				
17,5
met dragonmayo en sinaasappel		

dieetwensen

of allergieën, laat het ons
weten dan doen we
ons best om een lekker
alternatief te maken.

17,5

taart
Appeltaart 				

4,5

Wortelcake 				

3,75

Haver-dadelkoek				3,75
Slagroom					0,5

SIDES

				
				
Brood 					4,50
met gezouten roomboter
Friet van Bob 				
met mayo

4,50

Groene sla 				
3,50
met vinaigrette & nootjes			
Gepofte aardappel 			
met bieslook en zure room

3,50

ijs
Raket		 				1,5

N’ice knijpijs 				
Aardbei
Peer - sinaasappel

2

Banketbakkersijs				3
Vanille
Aardbei
Chocolade

KIDS
Half kippetje 				
met knapperige groentes,
friet en mayo

11,50

Pizzetta (klein pizzaatje) 		
met tomaat en mozzarella

9,00
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