Prijzen zijn per 30 gram

CHARCUTERIE

COPPA DI PARMA - 2.5
FUET IBERICO - 2.0
JAMON IBERICO DE CEBO - 3.5
PALETA CAPA NEGRA CEBO - 4.5

ZUURDESEMBROOD &

OLIJVEN IN KNOFLOOKOLIE (175 gr.) 5.75
BRUSCHETTA (3 st.) 5.5
GARNALENKROKET (p/st.) 7.0
Desemtoast en cocktailsaus

PORK BELLY BUNS (p/st.) 5.5

Langzaam gegaard en geroosterd buikspek in een gestoomd broodje

GAMBA’S IN KRUIDENOLIE 12.5

STARTERS

Tomatentapenade & Basilicum pesto 7.0
Roomboter & Olijfolie 6.0

Gegaard in kruidenolie en knoflook en geserveerd met desembrood

RUNDERCARPACCIO 11.5

Met pijnboompitjes, bosui, Parmezaan, basilicum en truffelmayonaise

Sharing platters
CHARCUTERIE 8.5 p.p. (te bestellen vanaf 2 pers.)

6 soorten gesneden vleeswaren geserveerd met brood, olijfolie en boter

ANTIPASTI 10.5 p.p. (te bestellen vanaf 2 pers.)

4 soorten vleeswaren, 2 kazen, bruschetta en geroosterde groenten geserveerd
met brood, olijfolie en boter

SOEPEN

DINER 17.00 - 20.00

STARTERS & SHARING

GESERVEERD MET BROOD & BOTER

GELE CURRYSOEP 6.0

Kruidige indiase soep met taugé en koriander

ITALIAANSE TOMATENSOEP 6.0
Gegrilde kip en groene kruiden

Heeft u een allergie? Onze gerechten zijn zo ontwikkeld dat we hier vrijwel altijd goed rekening mee
kunnen houden. U kunt dit melden bij één van onze medewerkers, wij zullen u begeleiden met het maken
van een juiste keuze!

PUB SPECIALS

GEGRILDE IBERICO RACK 22.5

Varkensrack met a la minute coleslaw, dikke frieten en
bearnaise saus.

ZALMHAAS 21.5

Hollandse garnalen, kappertjes, peterselie, edamame bonen,
knoflookboter en gepofte aardappelen.

LEMON CHICKEN 20.5

Borstfilet en bout. Geserveerd met geroosterde bieten, wortel,
aardappel en een krachtige gevogeltejus.

CURRY’S

MADRAS FISH CURRY 17.5

Kruidige viscurry met geroosterde bloemkool, aardappel en
tomaat. Geserveerd met naanbrood.

PORK SATAY 17.5

BIETENSALADE MET APPEL 17.5

Diverse bereidingen van biet met appel, geitenkaas,
mierikswortel, waterkers, hazelnoot en dille.
			
AZIATISCHE SALADE MET BUIKSPEK 18.5
Gelakt buispek met ei, oosterse groentes, pickles, noodles en
pinda.
			

SALADES

Indonesische curry op basis van pinda en varkensvlees, geserveerd met rijst, komkommersalade en naanbrood

		

COTTAGE PIE met blauwe kaas 18.5
Gestoofd rundvlees en groenten in bouillon
en bier, gegratineerd met aardappel en
Shropshire Blue kaas.
Geserveerd met bospeen en erwten.
LET OP! BEREIDING +/- 30 MINUTEN

PIE SPECIAL

DINER 17.00 - 20.00

HOOFDGERECHTEN / MAINS

Heeft u een allergie? Onze gerechten zijn zo ontwikkeld dat we hier vrijwel altijd goed rekening mee
kunnen houden. U kunt dit melden bij één van onze medewerkers, wij zullen u begeleiden met het maken
van een juiste keuze!

DESSERT, GEBAK & PATISSERIE

DESSERT, GEBAK &
PATISSERIE
TARTE TATIN 6.5

Appel, bladerdeeg, karamel en kaneelijs

TIRAMISU 4.75

Klassiek Italiaans dessert op basis van koffie, lange vingers en
mascarpone

ETON MESS 7.25

Meringue, slagroom, biscuit, rood fruit, vanille ijs en munt

KAASPLANKJE 9.75

Geitenbrie, Petit Munster, Fourme d’Ambert,
Boer’n Klaver oud, gegrild suikerbrood en ‘Rinse’ appelstroop

APPELPUNT

MET VANILLE-IJS & SLAGROOM
Huisgemaakt 5.75

BONBONS per stuk te bestellen 0.9

Ganache van bloedsinaasappel en grand marnier puur
Extra puur 70% ganache puur
Karamel zeezout met hele hazelnoot melk
Creme van bitterkoekjes en amaretto melk
Cappuccino crème wit
Ganache van tiramisu en feuilletine wit

MACARONS per stuk te bestellen 1.3
CHOCOKRAKELING per stuk te bestellen 0.5
Keuze uit puur en melkchocolade

Heeft u een allergie? Onze gerechten zijn zo ontwikkeld dat we hier vrijwel altijd goed rekening mee
kunnen houden. U kunt dit melden bij één van onze medewerkers, wij zullen u begeleiden met het maken
van een juiste keuze!

