BESTELMENU

Bellen en Bestellen!
040 – 2051380
Dit menu is opgesteld voor uw afhaal- of bezorgbestellingen.
Kijk voor het reguliere menu op onze website!

Comfort food
Onze bekende soepen vallen toch wel echt in de categorie comfort food.
Daarom bij ons verkrijgbaar, 1 Liter heerlijke, huisgemaakte soep.
Keuze uit tomatensoep, vissoep, pindasoep of erwtensoep.
€ 10,- voor 1 Liter liefde en troost.

Voorgerechten
Tomatensoep

€ 3,75

Breekbrood

€ 4,75

2 Garnalen loempia’s

€ 7,25

Op een bedje van sla en chilisaus

Hollandse garnalencocktail

€ 9,25

Rundercarpaccio

€ 9,25

Met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten.

Vistrio

€ 9,25

Van Hollandse garnalen, gerookte zalm met kruidenkaas en tonijnsalade.

Garnalen in knoflook

€ 10,50

Gepelde garnalen, knoflook, pesto en pepertjes gebakken in olijfolie met brood.

Tonijncarpaccio

€ 11,50

Met sojamayo, sla, zwart sesamzaad, wakame en gedroogde uitjes,

Beef Tataki

€ 11,50

Biefstuk, rucola, zwart sesamzaad, gedroogde uitjes, truffel- en sojamayo.

Ook serveren wij kleine salades als voorgerecht zie hiervoor de volgende
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SALADES
Maaltijdsalades bestaan uit diverse soorten sla, komkommer, tomaat, rode ui en
worden geserveerd met brood en kruidenboter.

Carpaccio salade

Voor
gerecht

Maaltijd
salade

€ 9,50

€ 12,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 9,50

€ 12,50

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, zongedroogde tomaten,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas.

Oosterse salade
Gemarineerde varkenshaaspuntjes in ketjap sesamsaus met
wok groenten en een huisgemaakte dressing.

Caesar salade
Gepaneerde kipblokjes, Parmezaanse kaas, croutons
en caesar dressing.

Pulled Chicken salade
Pulled chicken, zongedroogde tomaten, ananas,
croutons, kerrie saus en een huisgemaakte dressing.

Scampi salade
Gemarineerde scampi’s en uitgebakken spek en een
huisgemaakte dressing.

Vis salade
Gerookte zalm, tonijnsalade, Hollandse garnalen, rode
uien en zongedroogde tomaten en een huisgemaakte dressing.

Geitenkaassalade
Geitenkaas, uitgebakken spek, honing, walnoten en een
huisgemaakte dressing.

Salade met biefstukreepjes
Biefstukreepjes gemarineerd met teriyaki saus, cashewnoten
en zongedroogde tomaten en een huisgemaakte dressing.

VOOR DE KIDS
Tomatensoepje

€ 2,50

Frietjes met frikandel

€ 4,75

Appelmoes, fritessaus en een verrassing.

Frietjes met kipnuggets

€ 4,75

Appelmoes, fritessaus en een verrassing.

Frietjes met bitterballen

€ 4,75

Appelmoes, fritessaus en een verrassing.

Frietjes met knakworst

€ 4,75

Appelmoes, fritessaus en een verrassing.

Frietjes met visstick

€ 4,75

Appelmoes, fritessaus en een verrassing.

Frietjes met kaassoufflé

€ 4,75

Appelmoes, fritessaus en een verrassing.

Frietjes met spareribs

€ 6,75

Appelmoes, fritessaus en een verrassing.

4 Piccolinis Margherita

€ 4,50

En een verrassing.

Kinder penne met bolognesesaus

€ 4,75

En een verrassing.

Poffertjes
Poffertjes worden geserveerd met poedersuiker en een verrassing.

€ 4,75

HOOFDGERECHTEN
Spareribs (zoet, pikant, smokey, oosters of mosterd bbq)

€ 17,50

Kipspies met saus naar keuze

€ 17,50

Schnitzel met saus naar keuze

€ 17,50

Varkenshaasspies met saus naar keuze

€ 17,50

Buikspek met saus naar keuze

€ 17,50

Aziatische runderspies met saus naar keuze

€ 17,50

Zalmfilet met saus naar keuze

€ 17,50

Tongfilet met saus naar keuze

€ 17,50

Scampi’s gepeld met saus naar keuze

€ 17,50

Sauzen (Extra saus €1,00)

Satésaus
Pepersaus
Stroganoffsaus
Chilisaus

Hollandaise Saus
Champignonsaus
Knoflooksaus
Cocktailsaus

Wokschotel met Kip

€ 11,50

In een wisselende Oosterse saus

Wrap (vega)
Gevuld met diverse wok groenten en gesmolten brie

€ 12,50

Extra met kipreepjes

+ € 2,50

Gevulde paprika (vega)

€ 12,50

Met in teriyakisaus gebakken wok groenten en geraspte kaas uit de oven

Extra met pulled beef

+ € 3,50

Alle bovenstaande hoofdgerechten zijn inclusief frietjes, wok
groenten, salade en fritessaus.

Wild Stoofpotje

€ 18,50

met groenten, salade en frietjes.

Hazenpeper

€ 21,50

met groenten, salade en frietjes.

Penne Kip

€ 11,50

Penne met kip, spinazie, uien, champignons in een romige kruidensaus
met Parmezaanse kaas

Penne Vis

€ 12,50

Penne met zeevruchten in een romige kruidensaus

Kersschotel
Kipreepjes met friet en geraspte kaas uit de oven gegarneerd met slamix

€ 12,50

BROODJE HAMBURGER
Maak een keuze uit: 100% rundvlees, Crispy Chicken of vegetarisch.
Dit op een hard of zacht broodje.
Al onze hamburgers zijn 200 gram.
Op bijna al onze hamburgers zit eigen gemaakte hamburgersaus.

Broodje /Superburger
Hamburger

€ 9,25

€ 14,25

€ 9,75

€ 14,25

€ 9,75

€ 14,25

€ 9,75

€ 14,25

Hamburger, sla, augurk, gebakken uien en garnituur.

Eggburger
Hamburger, sla, augurk, gebakken uien, gebakken ei en garnituur.

Cheeseburger
Hamburger, sla, augurk, gebakken uien, cheddar kaas en garnituur.

Hawaïburger
Hamburger, sla, augurk, gebakken uien, ananas, garnituur en cocktailsaus.

Baconburger

€ 10,00 € 15,00

Hamburger, sla, augurk, gebakken uien, gebakken bacon en garnituur.

Truffelburger

€ 11,00

€ 16,00

€ 11,00

€ 16,00

Spicy burger

€ 11,00

€ 16,00

Smokey Bacon Cheese BBQ burger

€ 11,00

€ 16,00

Hamburger, rucola, zongedroogde tomaat, gebakken champignons,
Parmezaanse kaas, garnituur en truffelmayo.

Hamburger speciaal
Hamburger, sla, augurk, paprika, champignons, gebakken uien,
cheddar kaas, bacon, gebakken ei en garnituur.

Hamburger, sla, komkommer, bacon, zongedroogde tomaten, rode ui en een pittige saus.

Hamburger, sla, augurk, tomaat, bacon, cheddar kaas, gebakken uien en smokey BBQ saus.

Met friet

Bij de super burgers is alles dubbel op een broodje

€ 1,50

Nagerechten
Pecan Toffee Meringue

€ 5,50

Nougatine IJstaart

€ 5,50

Chocolade Lava Cake

€ 5,50

Strawberry Cheesecake

€ 5,50

Trufito

€ 5,50

Chocolade roomijs met chocoladesaus omhuld met krokante chocolade.

Caprizzio

€ 5,50

Vanille roomijs met karamelsaus omhuld met krokante witte chocolade.

Limoncello bol
Citroenijs met limocello en een meringue topping.

€ 5,50

