
 

 
 

 
 

Laat je verrassen door onze koks: 
(vanaf 2 personen) 

 
Tapas mix  € 16,95 

Twee rondes, bestaande uit verschillende gerechten 
 
 

Tapas onbeperkt menu  € 24,95                                                    
Een wandeling door de kaart,  

inclusief een heerlijk grand dessert 
 
 
 
 

Kijk ook eens naar onze themakaart:  
elke maand een ander land. 

 

 
 

Starters 
 
3,50  Oerbrood met aïoli                
3,25  Portie huisgemarineerde olijven met fetakaas                      
4,95  Krokante kipreepjes met panko en  
         pittige tomatendip  
3,95  Tortillachips uit de oven met crème fraîche,  
         chilisaus en jonge kaas                                                                                                                  
3,95  Chinese tomatensoep met omeletreepjes en taugé 
4,25  Buideltje van krokante wonton, gevuld met 
         rundergehakt en een oosterse dipsaus 
4,75  Meloen met coppa di Parma en pittige mangochutney       
5,95  Noorse bonbon van zalm, gevuld met 
         rivierkreeftjes en mascarpone            
6,25  Tartaar van gerookte makreel met bieslookroom 
4,50  Bladerdeegpakketje gevuld met geitenkaas, 
         walnoot, dadels en honing 
6,75  Rundercarpaccio met truffelcrème, zonnenbloem- 
         pitten en Grana Padano 

 
 
 

Vraag gerust naar onze allergenenkaart. 



 

  
Vlees 
 
4,95  Italiaanse gehaktballetjes met een tomaten- 
         basilicumsaus 
6,95  Gebakken rundvleespuntjes in oestersaus, met 
         taugé en Chinese kool         
5,95  Spareribs teriyaki 
6,25  Varkenshaas in een jus van gepofte knoflook en tijm 
6,25  Spiesjes met gemarineerd lamsvlees en een 
         yoghurt-koriandersaus 
5,50  Minipita met gyros en tzatziki  
5,50  Kip gevuld met feta en basilicum en omwikkeld met 
         bacon 
5,50  Caribische kippenvleugeltjes met red pork  
         marinade 
 
 
 
Vis 
 
4,95  Gefrituurde calamares met aïoli 
5,75  Wrap met gerookte zalm, kruidenkaas, rode ui, 
         dille en mesclun sla 
6,75  Gamba's in een pittige roomsaus 
6,50  Mediterraanse sardientjes met rozemarijn en 
         knoflook        
6,25  Aziatische zalmfilet met een salsa van paprika en  
         koriander 
6,75  Scholfilet met een garnalen-dillesaus 
 
 
 
Vegetarisch 
 
4,95  Champignons gemarineerd in knoflookolie met tijm  
         en camembert uit de oven 
4,25  Gevulde wrap met geroerbakte groente en brie 
5,95  Geitenkaas gepaneerd met noten en vijgenjam 
6,25  Lasagne van aubergine, spinazie, ricotta en 
         pijnboompitten 

 
 

Vraag gerust naar onze allergenenkaart. 
 



 

 Extra 
 
4.50  Tagliatelle met bospaddenstoelensaus 
3,50  Thaise rijst, gebakken met cashewnoten en bosui 
3,25  Patatas bravas, pittige aardappels met chilimayo  
2,95  Vlaamse frieten met aïoli 
 
 
 

Salades 
 
5,50  Thai beef salade met een pittige dressing 
4,50  Quinoa salade met pompoen, amandel en courgette 
5,75  Salade met gerookte kip, croutons en kerriedressing 
4,75  Griekse salade met feta, rode ui, zwarte olijven, 
         tomaat en komkommer 
 
 
 

Desserts 
 
4,95  Chocoladeproeverij, bestaande uit een brownie, 
         tobleronemousse en peer-crème ijs met chocola 
4,95  Kersenmonchoutaart met een bolletje  
         bramensorbet 
4,95  Tiramisu gemaakt van bokkepootjes en Baileys met    
         een bolletje Baileysijs 
4,95  Crème brûlée van toffee met bananenijs 
4,95  Luikse wafel met rood fruit hangop en  
         framboos-witte chocoladeijs 
6,50  Dessertmix het Verlangen (verrassing van de chef) 
 
 
 
 

Koffie 
 
Irish koffie        6,00  Marakesh koffie    5,00 
French koffie        6,00  Baileys koffie       6,00 
Italian koffie        6,00  Spanish koffie       6,00 
Russian koffie      5,50  Cuban koffie       6,00 
Mexican koffie     5,50  Dom koffie       6,00 
Hazelnoot koffie  5,50 Verlangen koffie    6,00 

 
 

Vraag gerust naar onze allergenenkaart. 
 


