
 

 

 

 

Geen zin om te koken? Bij ons kunt u ook verschillende 
gerechten afhalen tot 18.00 uur.  
 
 

 Oerbrood met aïoli          

 Griekse olijven           

 Bruchetta met tomaat, knoflook, ui en basilicum      

 Crostini met een rillette van gerookte forel en Wasabi mayonaise    

 Krokante kipreepjes met een Texaanse dip       
        

 Spareribs op Amerikaanse wijze        

 Varkenshaas met Franse mosterd saus        

 Buikspek met piccalilly          

 Pasteitje met kippaddenstoelenragout        

 Japanse kipspies Teriyaki         
 

 Gamba’s in pittige roomsaus         

 Zalm met kervel saus      

 Heekfilet met Pernod saus         

 Gebakken Zeeuwse mosselen met champignons en tuinkruiden     
 

 Italiaanse Tagliolini met spinazie roomsaus, tomaat en oude kaas   

 Thaise groentecurry met cashewnoten en gebakken uitjes     

 Hollandse kaaskroketjes  

 Franse quiche van broccoli, prei en camembert       

 Nasi goreng       

 Patatas bravas met een pittige tomatensaus 
          

 Indonesiche Gado Gado salade  

 Zoetzure komkommersalade met sjalotjes        

 Duitse kartoffel salade   
 

€ 4,50 per gerecht 

 

 

 



Onderstaande menu’s zijn te bestellen vanaf 2 personen 

Tapas 1: € 15,00 p.p. 
- Krokante kipreepjes met een Texaanse dip 
- Varkenshaas met Franse mosterdsaus  
- Japanse kipspies Teriyaki 
- Heekfilet met Pernod saus  
- Gamba’s in een pittige roomsaus  
- Patatas bravas met een pittige tomatensaus 
- Zoetzure komkommersalade met sjalotjes 

 

Tapas 2: € 15,00 p.p. (vegetarisch) 
- Bruchetta met tomaat, knoflook, ui en basilicum 
- Italiaanse Tagliolini met pesto-roomsaus, tomaat en oude kaas 
- Thaise groentecurry met cashewnoten en gebakken uitjes 
- Hollandse kaaskroketjes 
- Franse quiche van broccoli, prei en camembert  
- Indonesische Gado Gado salade  
- Patatas bravas met een pittige tomatensaus 

 
 
 
Tapas 3: € 19,00 p.p. 

- Crostini forel 
- Krokante kipreepjes met een kerriedip 
- Spareribs op Amerikaanse wijze 
- Pasteitje met kippaddenstoelenragout 
- Gamba’s in pittige roomsaus 
- Gebakken Zeeuwse mosselen met champignons en tuinkruiden 
- Italiaanse Tagliolini met spinazie roomsaus, tomaat en oude kaas 
- Hollandse kaaskroketjes 
- Duitse kartoffelsalade  
- Zoetzure komkommersalade met sjalotjes 

 


