
 

 

 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 griekse olijven met knoflook  3,25 
Krokante kipreepjes met een kerriedip    4,75 
Tortillachips uit de oven met crème fraîche, chilisaus 
en jonge kaas       3,95 
Italiaanse tomatensoep     3,75 
Bospaddenstoelensoep met verse tuinkruiden   3,95 
Trio van meloen met ardennerham en roodfruitdressing 4,50 
Mexicaanse kipwrap met rode ui, maïs, sla en cajunsaus 4,75 
Graved lax (rauw gemarineerde zalm) op een toastje  
met citroendilledressing     4,95 
Makreeltartaar met appel, sjalot, augurk en mieriks- 
wortelcrème       5,25 
Buideltje van bladerdeeg gevuld met brie, walnoot, 
dadel en honing      4,75 
Rundercarpaccio met pestomayonaise, pompoenpitten 
en oude kaas       6,75 
 
 



 

  
Vlees 
 
Oma’s gehaktballen in jus    4,75  
Gebakken rundvleespuntjes in oestersaus, met taugé  
en chinese kool             6,95 
Spareribs teriyaki     5,95   
Varkenshaas met truffelchampignonsaus  5,95 
Babi pangang met atjar    6,25   
Thaise kipspies met pindasaus en kroepoek  5,50 
Lamscurry met kokosmelk, gember, kurkuma en 
koriander                                                 6,50 
Texas gemarineerde kipdrumsticks   4,95 
Broodje black angusburger met gekarameliseerde 
uien en bbq-saus     5,95 
 
 
 

Vis 
 
Gefrituurde calamares met aïoli   4,95   
Gamba’s in een pittige roomsaus   6,75   
Heekfilet met een kruidenkorst en witte wijnsaus 5,75   
Hollands vispotje van diverse soorten vis, sjalot, prei, 
wortel en mosterdsaus     6,25   
Roodbaars en papillotte met courgette, cherrytomaten 
en pestoboter           5,75 
 
 

 

Vegetarisch 
 
Groene asperges met balsamicodressing, gegratineerd 
met oude kaas      5,25   
Gefrituurde uienringen met een frisse yoghurtmuntdip 4,95   
Zoete aardappelspinazieburger op een broodje met 
rauwkost       5,50 
Quiche gevuld met tomaat, mozzarella, basilicum  
en paprika      5,95 
Vegetarische loempia met ketjapchilisaus              3,95 
Geitenkaas gepaneerd met noten en een perenchutney 5,95 

 
 
 



 

 
Extra 
 
Huisgemaakte bami met diverse groenten  3,95 
Thais gebakken rijst met taugé, bosui en cashewnoten 3,75 
Patatas bravas, pittige aardappels met chilimayo  3,25 
Vlaamse frieten met aïoli    2,95 
 
 
 

Salades 
 
Salade caprese met rucola en balsamicodressing 4,95 
Italiaanse pastasalade met rode pesto en grove 
groenten      5,25 
Mexicaanse tortillasalade met tomaat, maïs en  
kidneybonen      5,25 
Zoetzure komkommersalade met rode ui  4,50 
Rauwkostsalade met prei, wortel en yoghurtdressing 4,50 
 
 
 

Desserts 
 
Chocoladeproeverij, bestaande uit: 
chocolate chip cookie, chocolademousse en een  
bolletje truffelchocoladeijs    5,50 
Churros met nutella en een bolletje vanilleijs  5,25 
Monchoutaartje met kersen en een kletskop              5,25 
Crème brûlée gemaakt van Hugo   4,95 
Peren tarte tartin met een crema di mascarpone 4,95 
Verlangenijsje: twee soorten sorbetijs met vers fruit en  
perzikcrème      5,25 
 

 
 

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 

 
 
 


