Afhaal & bezorging | Onze diner kaart

MENU

							
							
			

						

VOORGERECHTEN

TOMATENSOEP 4,50
pomodori tomaten - pesto - sjalot gembersiroop
BISQUE D’HOMARD 7,50
een klassieke Franse keeften soep - cognac
CARPACCIO 9,75
pompoenpitten - zongedroogde tomaten
- Old Amsterdam kaas - pesto - rucola truffelmayonaise + eendelever krullen
(optioneel) +3,50
RILETTE VAN MAKREEL 8,25
rode biet - sinaasappel - mierikswortel
SOUS-VIDE 8,75
sous-vide gegaarde groenten - créme van
gember en wasabi - huisgemaakte atjar
Een heerlijk vers breekbrood met dipjes
erbij? 4,75

HOOFDGERECHTEN

Onze maaltijdsalades worden geleverd met diverse
slasoorten / vijgen / dadels / goji bessen / rode ui /
saladepitten / tomaat / komkommer / avocado.
Wilt u er iets niet in, zeg het ons.

SALADE TEMPEH 12,samengestelde salade - verschillende
groenten - Indisch gesmoorde tempeh Thai soy dressing
SALADE GAMBA’S 13,chef’s marinade - sinaasappel dressing
SALADE CARPACCIO 12,ossenhaas - zongedroogde tomaten - salade pitten - Old Amsterdam kaas - truffelmayonaise + eendelever krullen (optioneel)
+3,50
SALADE GEITENKAAS 12,walnoten - zongedroogde tomaten honingmosterd-dressing - gekarameliseerde
uien

Vegetarisch

		

veganistisch

Heeft u een allergie of bevat een van onze			
gerechten iets wat u niet wilt? Meld het ons!

GADO GADO 13,rijst - diverse groenten - emping - petjelsaus
(pindasaus) - Indisch gesmoorde tempeh
THAISE VEGA CURRY 13,rijst - citroengras - gember - emping - diverse
groenten - avocado - mango
THAISE GARNALEN CURRY 14,50
rijst - citroengras - gember - emping - diverse
groenten - avocado - mango
OP DE HUID BEBAKKEN KABELJAUWFILET 15,kreeftensaus - pastinaak/aardappel puree gestoofde sperziebonen
THAISE KIP CURRY 13,rijst - citroengras - gember - emping - diverse
groenten - avocado - mango
NUL73 BURGER 12,50
van de grill - spek - cheddar - gekarameliseerde ui - tomaat - sla - ranch dressing
RENDANG 12,50
rijst - gestoofde sperziebonen - sambal ei emping
Onze vis-, vlees-, & curry gerechten worden geleverd met een salade
garnituur.

PASTA MET GAMBA’S 14,diverse groenten - chiliroomsaus - witte wijn
PASTA MET KIPPENDIJ 12,50
paddenstoelen - truffelroomsaus
VEGANISTISCHE PASTA BOLOGNESE 12,50
groenten - vegan kaas
Onze pasta pasta’s worden geleverd met
een knoflook crouton & salade garnituur.

DESSERT
VEGAN TIRAMISU 5,75
LEMON CUSTARD PIE 5,75

Eet
smakelijk
alvast!

3-GANGEN KEUZE
MENU €25.-

Keuze uit alle voor-, hoofd- & na gerechten
* bisque een kleine toeslag van €2,50
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Vegetarisch
								

MENU

					

			

ONZE BROODJES
TROUBADOUR 5,95
pesto - avocado - zongedroogde tomaten
- appel
HEMEL & AARDE 5,95
carpaccio - truffelmayonaise - gerookte
zalm - honingmosterd-dressing - rucola
+ eendelever krullen (optioneel) + 3,50
RUNDERCARPACCIO 5,95
pompoenpitten - zongedroogde tomaten
- Old Amsterdam kaas - pesto - rucola truffelmayonaise + eendelever krullen
(optioneel) +3,50
GEROOKTE ZALM 5,95
rode ui - kappertjes - rucola honingmosterd-dressing
GEITENKAAS 5,95
walnoten - gekarameliseerde uien appel-perentroop

ONZE SOEPEN

veganistisch

Heeft u een allergie of bevat een van onze
gerechten iets wat u niet wilt? Meld het ons!

ONZE MAALTIJDSALADES

Worden geleverd met diverse slasoorten / vijgen / dadels /
goji bessen / rode ui / saladepitten / tomaat / komkommer / avocado.
Wilt u er iets niet in, zeg het ons.

SALADE TEMPEH 9,75
samengestelde salade - verschillende
groenten - Indisch gesmoorde tempeh Thai soy dressing
SALADE GAMBA’S 10,75
chef’s marinade - sinaasappel dressing
SALADE CARPACCIO 9,75
ossenhaas - zongedroogde tomaten salade pitten - Old Amsterdam kaas truffelmayonaise + eendelever krullen
(optioneel) +3,50
SALADE GEITENKAAS 9,75
walnoten - zongedroogde tomaten appelperenstroop - gekarameliseerde uien

SIMPEL MAAR LEKKER
TOSTI HAM KAAS 4,chilimayonaise

Geen zin
om te koken
vanavond? Bestel
of haal een heerlijke maaltijd

TOMATENSOEP 4,50
pomodori tomaten - pesto - sjalot gembersiroop

ONZE TAARTEN

BISQUE D’HOMARD 7,50
een klassieke Franse keeften soep - cognac

LEMON CUSTARD PIE 5,75

VEGAN TIRAMISU 5,75

ONZE SUPPLEMENTEN
puntzak patates frites 3,75
puntzak zoete aardappel frites met
truffelmayonaise 4,-

Zin in wat fris? Bekijk onze dranken kaart voor
heerlijke verse sappen of een koffie to go!
Eet smakelijk & tot ziens.
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Onze dranken kaart

							

DRANK
KAART

Onze wijnen zijn ook mee te
bestellen voor bezorging!

VERSE SAPPEN TO GO

ONZE WIJNEN

PAARS 4,sinaasappel / framboos / bosvruchten

WIT

GROEN 4,sinaasappel / spinazie / mango /
ananas / banaan
GEEL 4,sinaasappel / ananas / mango / papaya
ROOD 4,sinaasappel / banaan / aardbei

KOFFIE TO GO

PINOT GRIGIO 15,(Italië, Sicilië, Epicuro)
Een frisse en fruitige wijn met zacht kruidige aroma’s van
appel perzik en ananas.

ROOD
NEGROAMARO CABERNET SAUVIGNON 15,(Italië, Puglia, Epicuro)

Diepe rode kleur en een geurig bouquet, waarin zwarte pruimen,
rozijnen, zoetige specerijen, koffie en chocolade te ontdekken zijn.
Het is een zachte, vlezige en volle rode wijn met heerlijk rood fruit.
Een warme en fluweelachtige smaak en een mooilange afdronk.

ROSÉ

KOFFIE 2,50
ESPRESSO 2,50

BRAÑA VIEJA 15,-

DUBBELE ESPRESSO 3,50

(Spanje, Navarra, Murchante)
Verfrissende, fruitige rosé van de Garnacha-druif, met

CAPPUCCINO 2,75

aroma’s van rood fruit en de sappige smaak van aardbeien.

Wij hebben ook sojamelk!

bij een
bestelling
van 60 euro
krijgt u een
gratis flesje
wijn !

Geen zin om te koken vanavond? Bestel of haal een
heerlijke maaltijd
Wij zijn ook open voor lunch gerechten, u kunt ze
afhalen bij ons restaurant!
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