
 

 

 Laat je verrassen door onze koks: 
 

Tapas mix  € 16,95 p.p. 
Twee rondes,  

bestaande uit 10 verschillende gerechten 
samengesteld door de kok 

 
 

Tapas onbeperkt € 23,95 p.p. 
door de kok of door u zelf samengesteld  

(alleen per tafel) 
 
 
 

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

 
 

 

Starters 
 
Oerbrood met aïoli     3,50 
Portie huisgemarineerde olijven met fetakaas  3,25 
Krokante kipreepjes met panko en kerriedip  4,95 
Tortillachips uit de oven met crème fraîche, chilisaus 
en jonge kaas      3,95 
Italiaanse pomodoricrèmesoep    3,95 
Meloensoep met munt en krokante ham  3,95 
Manchego met een balsamicodip   4,95 
Meloen met coppa di Parma en roodfruitdressing 4,75 
Noorse zalmbonbon, gevuld met rivierkreeftjes en 
mascarpone      5,95 
Tartaar van gerookte forel met appel, venkel en  
komijn      6,25 
Bladerdeegpakketje gevuld met geitenkaas, walnoot, 
dadels en honing     4,50 
Rundercarpaccio met pestomayonaise, pittenmix 
en oude kaas      6,75 
 

 



 

 
 
Vlees 
 
Indische gehaktballetjes met zoetzure tomatensaus 4,95   
Gebakken rundvleespuntjes in oestersaus, met taugé  
en Chinese kool             6,95   
Spareribs teriyaki     5,95   
Varkenshaas met een saus van gepofte sjalottes en 
champignons      6,25   
Turkse lamspiesjes met rode currydip   6,25   
American slice hamburger met augurk en piccalilly 6,25 
   
Surinaamse kipspies met ananas   5,50   
Caribische kippenvleugeltjes met red pork marinade 5,50   
 
 
 

Vis 
 
Gefrituurde calamares met citroenmayonaise  4,95   
Wrap met gerookte zalm, kruidenkaas, rode ui,  
dille en mesclun sla     5,75   
Gamba's in knoflookolie met citroen   6,75   
Mediterraanse sardientjes met pesto en rozemarijn 6,50   
Zalmfilet met saus verde en gegrilde courgette  6,25   
Gegrilde barramundi met tomatencouscous  6,75   
 
 
 

Vegetarisch 
 
Champignons met groene kruiden, knoflook en  
kappertjes      4,95   
Quiche met spinazie, courgette, feta en fenegriek 4,25   
Geitenkaas gepaneerd met noten en  
abrikozencompote     5,95   
Groentelasagne met courgette, wortel en aubergine 6,25 
Carpaccio van dadel met sinaasappelmayonaise en  
pittenmix      4,95 
Oosterse loempiaatjes met ketjap-chilisaus  5,25 
Maïskolf met honing en Italiaanse kruiden  4,25 

 
 
 



 

 Extra 
 
Tortellini met spinazie à la crème en pijnboompitten 4,50 
Thaise rijst, gebakken met cashewnoten en lenteui 3,95 
Patatas bravas, pittige aardappels met chilimayo  3,25 
Vlaamse frieten met aïoli    2,95 
 
 
 

Salades 
 
Coleslaw met selderij en ananas   4,50 
Gestoomde puntpaprika gevuld met quinoasalade 5,50 
Salade met gemarineerde kippendij en zoete 
mosterddressing     5,75 
Griekse salade met feta, rode ui, zwarte olijven, 
tomaat en komkommer    4,75 
Zoetzure komkommersalade met rode ui  3,25 
 
 
 

Desserts 
 
Chocoladeproeverij, bestaande uit een brownie, 
chocolade lolly en chocoladekaramelijs   4,95 
Citrusmonchoutaartje      4,95 
Aardbeientiramisu met verse aardbeien en  
balsamicostroop     4,95 
Crème brûlée van passievrucht    4,95 
IJscoupe met 3 verschillende soorten sorbetijs en 
vers fruit      4,95 
Dessertmix Het Verlangen (verrassing van de chef) 4,95 
 

 
 

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 

 
 
 


