
 

 

 Laat je verrassen door onze koks: 
 

Tapas mix  € 17,95 p.p. 
Twee rondes,  

bestaande uit 10 verschillende gerechten 
samengesteld door de kok 

 
 

Tapas onbeperkt € 24,95 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 een kerriedip   4,75 
Tortillachips uit de oven met crème fraîche, chilisaus 
en jonge kaas      3,95 
Italiaanse pomodorisoep    3,75 
Chinese krabsoep met glasnoedels, bosui en limoen 3,95 
Meloen met serranoham en roodfruitdressing  4,50 
Wrap gevuld met cajun kip, rode ui, komkommer en  
rucola       4,75 
Crostini met langzaam gegaarde schol, rode peper en 
koriander      4,75 
Cocktail van zalmforel, peer en veldsla   5,25 
Bladerdeegpakketje gevuld met geitenkaas, walnoot, 
dadels en honing     4,75 
Rundercarpaccio met pestomayonaise, pompoenpitten 
en oude kaas      6,75 
 
 



 

  
Vlees 
 
Albondigas (lamsgehaktballetjes) in tomatensaus 4,95  
Gebakken rundvleespuntjes in oestersaus, met taugé  
en chinese kool             6,95 
Spareribs teriyaki     5,95   
Hongaarse varkenshaas in een stroganoffsaus  6,25 
Panini met pulled pork en BBQ-saus   5,75   
Thaise kipspies met pindasaus en kroepoek  5,50 
Mexicaanse taco van rundergehakt, met diverse 
groenten en crème fraîche                                               4,95 
Broodje pikante kip met rauwkost   5,25 
Frans runderstoofpotje met rozemarijn en spekjes 5,75 
 
 
 

Vis 
 
Gefrituurde calamares met aïoli   4,95   
Gamba’s in een pittige roomsaus   6,75   
Tartaar van surimi, mango en bieslook   6,25   
Roodbaarsfilet en papillotte met kruidenboter,  
gestoofde venkel en appel    6,50   
Mosselcurry met wintergroente, sherry en basilicum       6,25 
 
 

 

Vegetarisch 
 
Champignons uit de oven met een kruidenolie  4,75   
Groentemuffin gevuld met spinazie, zongedroogde 
tomaten en pecannoot     4,25   
Paprika gevuld met Hüttenkäse, walnoot  en een  
zoetzure salsa                                                                   4,95  
Quiche gevuld met tomaat, mozzarella, basilicum  
en paprika      5,95 
Vegetarische loempia met ketjapchilisaus              3,95 
Geitenkaas gepaneerd met noten, met een appel- 
kaneelcompote     5,95 

 
 
 



 

 
Extra 
 
Pasta funghi      3,95 
Chinese rijst met bosui, verse gember en sperziebonen  3,50 
Patatas bravas, pittige aardappels met chilimayo  3,25 
Vlaamse frieten met aïoli    2,95 
 
 
 

Salades 
 
Tomatenparelcouscous met feta en oregano  4,75 
Rode bietensalade met honing en yoghurt  4,50 
Griekse salade met feta, rode ui, zwarte olijven, 
tomaat en komkommer    4,75 
Zoetzure komkommersalade met rode ui  4,50 
 
 
 

Desserts 
 
Chocoladeproeverij, bestaande uit: 
chocolate chip cookie, witte chocolademousse en een  
bolletje kinderbuenoijs     5,25 
Warme wafel met een hangop van vanille en likeur 43 5,25 

Toffeecheesecake met butterscotchijs               5,25 
Crème brûlée van pistache    4,95 
Traditionele tiramisu     5,25 
Verlangenijsje: twee soorten sorbetijs met vers fruit en  
een roodfruitcrème     4,95 
 

 
 

Koffie 
 
Irish koffie         6,25  Marakesh koffie     6,00 
French koffie         6,25  Baileys koffie        6,25 
Italian koffie         6,25  Spanish koffie        6,25 
Russian koffie       6,00  Cuban koffie        6,25 
Mexican koffie     6,00 Dom koffie        6,25 
Hazelnoot koffie   6,00 Verlangen koffie     6,25 

 
 
 


