
Tapas mix € 19,- p.p.
Twee rondes, bestaande uit 10 verschillende gerechten
samengesteld door de kok

Avondvullend tapas verrassingsmenu € 26,- p.p.
samengesteld door de chef
(alleen per tafel)

Avondvullend tapas eten € 28,- p.p.
2 gerechtjes p.p. per ronde
(alleen per tafel)

 Oerbrood met aïoli 
 Griekse olijven 
 Krokante kipreepjes met een kerriedip
 Tortillachips uit de oven met crème fraîche, chilisaus en kaas 
 Chinese tomatensoep
 Franse uiensoep met kaaskrokant 
 Mexicaanse cupcakes met mais en avocado mousse 
 Zalmwrap met roomkaas, sla, rode ui en kappertjes
 Klassieke Franse steak tartaar
 Crostini met tonijnsalade, augurk, bieslook en appel 
  Buideltje van bladerdeeg gevuld met geitenkaas, walnoot,  
dadel en honing 

 Rundercarpaccio met pestomayonaise, pompoenpitten en oude kaas  

 Turkse köfte; gehaktspiesjes met yoghurtsaus 
  Gebakken rundvleespuntjes in oestersaus met taugé  
en Chinese kool 

 Spareribs op Amerikaanse wijze
 Verlangen wellington; varkenshaas met truffel champignons  
 Langzaam gegaard buikspek met appelstroop
 Thaise kipcurry met kokos en taugé
  Sticky chicken; kipstukjes met honing, sesam en five spices
 Indonesische runder rendang met sajoerboontjes

  Witte chocolade panna cotta met ganache en gekarameliseerde 
pecannoten
 Italiaanse tiramisu met Bailey’s 
 Kersen monchoutaartje met een bodem van bastogne                
 Almond crème brûlée met amandelschaafsel 
 Appel crumble met een bol kaneel-crisp ijs
 Twee soorten sorbetijs met vers fruit en slagroom

Kijk ook eens naar ons 

krijtbord voor 

de wisselende gerechten

VleesLaat je verrassen 

door onze koks!

 Gefrituurde calamares met aïoli 
 Gamba’s in een pittige roomsaus

 Zalmfilet uit de oven met dille-beurre blanc 
 Belgisch vispotje met wortel, venkel en prei 

 Roodbaarsfilet op z’n Spaans met tapenade en serranoham

 Italiaanse salade caprese met rucola en balsamicodressing    
  Pastasalade met heksenkaas en chorizo 
 Zoetzure komkommersalade met rode ui  
 Hollandse rodekoolsalade met appel en rozijntjes 
 Stoofpeertjes met een wereldse twist 

vis Salades

 Italiaanse tagliolini met pesto-roomsaus, trostomaatjes 
en oude kaas

 Gevulde puntpaprika met groenten en notenkruim 
 Pastei met bospaddenstoelenragout

 Groentetaart gevuld met geitenkaas en seizoensgroenten
 Vietnamese loempiaatjes met ketjap-chilisaus  

 Hollandse kaaskroketjes met een honing-mosterddip 
 Thais gebakken rijst met cashewnoten

 Patatas bravas; pittige aardappels met chilimayo   
 Frietjes met mayo

 Rösti rondjes met kerriedip

Vegetarisch

Desserts

Starters


