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STREET FOOD
VIS

VLEES
MEXICAANSE TACO'S
€8,75
Taco’s gevuld met gehakt,
ijsbergsla, cheddar kaas, zure room
en huisgemaakte salsa.
GEGRILD LAMSVLEES
€8,50
Gegrilde lams zadels gemarineerd
in chimichurri en knoflook.
SPARE RIBS
€6,50
Door het huis pittig gemarineerde
spareribs met een heerlijke
barbecue-honingsaus.

VLEES NOCH VIS

CALAMARES
€6,50
Gefrituurde inktvisringen met een
limoenmayonaise.

€6,50
PAPRIKA CARPACCIO
Zoete puntpaprika carpaccio met
geitenkaas.

ZALM MET SPINAZIE
€7,00
Verse zalm op de huid gebakken
met een kruidige wittewijn saus
op een bedje van spinazie met
knoflook.

€6,50
PITA GEITENKAAS
Griekse pita, rijkelijk belegd met
gegrilde courgette, geitenkaas
ingelegd in honing, pesto, rucola
en een groene olijfolie.

GEGRILDE GAMBA'S
€9,50
Gegrilde gamba’s gemarineerd in
een mix van chimichurri en
knoflook.

€6,50
GEBAKKEN NOEDELS
Overheerlijke gebakken noedels
op oosterse wijze met paprika,
champignons, paksoi, broccoli en
taugé.

OSSENHAASPUNTJES
€9,50
Overheerlijke ossenhaaspuntjes op
oosterse wijze of met gorgonzola
saus.

VERSE ZALM SALADE
€8,50
Huisgemaakte zalmsalade met
mosterd dillesaus.

AZIATISCHE KIPSPIESJES €7,50
Twee gegrilde kipspiesjes
overgoten met een oosterse saus
en afgemaakt met sesamzaadjes.

CRISPY FISH
€7,50
Gefrituurde witvis in een krokant
laagje met een overheerlijke
limoen kruidenmayonaise.

KOREAANSE CHICKEN
€7,50
Gefrituurde kip op Koreaanse
wijze met sesamzaad en pittige
tomatensaus.
WILDSTOOF
€8,50
Warme wildstoof gevuld met
hertenvlees, aardappel, truffel
aardappel, rozemarijn en wortel.
SHISH KEBAB
€7,50
Spiezen met vers rundergehakt en
een heerlijke yoghurtdressing.
CARPACCIO
€8,50
Carpacciorolletje met
parmezaanse kaas en truffelmayo.

For Sharing!

STREET MIX
Laat je door de chef verrassen
met een selectie uit het
complete streetfood menu!

5 in de mix €35,00
7 in de mix €47,00
10 in de mix €65,00

ON THE SIDE
- Puntzak friet
- Brood met smeersels
- Groene salade

RAVIOLI PADDENSTOELEN €7,50
Italiaanse Ravioli gevuld met
bospaddestoelen met een romige
gorgonzola saus
€6,50
NOEDELSOEP
Een heerlijke Aziatische
noedelsoep, gevuld met o.a.
paprika, champignons, wortel,
broccoli, tauge en paksoi.
CHAMPIGNONS DORDOGNE €7,00
De welbekende champignons
dordogne bereid in bierbeslag en
knoflooksaus om te dippen!
€7,00
RIJSTVEL LOEMPIA
Verse rijstvellen gevuld met
groenten en een sweet and sour
dressing om het af te maken!

€3,50

€7,00
GREEK SALAD
Griekse salade met feta, olijven,
rode ui, cherry tomaat en
komkommer.

good food is all the sweeter when shared with good friends

