
-SHARED DINING -
Onze Shared dining gerechten worden geserveerd in een kleinere portie, bedoeld om samen 

te delen. We raden je aan 1 of 2 gerechtjes per persoon per ronde te bestellen.
Zodra de gerechtjes klaar zijn worden ze uitgeserveerd.

Bij drukte kan het voorkomen dat de gerechtjes niet in één keer geserveerd worden.

- of maak een keuze uit de desserts van onze à la carte kaart -

Oreo truffel, cheesecake en bokkepootjesijstaart

brie, truffelkaas, Reypenaer, Munster, Gorgonzola, appel-peer chutney,
appelstroop en toast

-ZOET-
- Sweet sharing plank - 10.95

proeverij van onze favoriete desserts
- Zoete plank - 6.95

- Kaasplank - 13.95

Geniet ervan!

-BIJGERECHTEN-
- Zoete aardappelfrietjes - 5.95

met truffelmayo
- Portie frietjes - 2.95

met mayonaise
- Truffelrisotto - 6.95

met bospaddestoelen
- Pasta aglio e olio - 6.95

verse pasta (cassarecce) met knoflookolie
- Frisse gemengde salade - 4.95

gemengde sla, huisdressing, komkommer, tomaat,
rode ui, wortel, radijs en maïs

-BORREL-
- BORRELPLANK - 27.00

Serranoham, Manchego, olijven, chorizokroketjes met srirachamayo,
gerookte makreel en brood met smeerseltjes

- Borrelplank Winter - 22.95
pitabrood met smeerseltjes, kip teriyakispiesjes met srirachamayo, oesterzwam 

bitterballen met mosterd-dragonmayo en Manchego met balsamicocrème
- Broodplankje  - 7.95

warme broodjes, zeezoutboter en aioli

- Kip teriyakispiesjes - 8.95
srirachamayo, sesam, lente-ui
- Crunchy chicken - 8.95

chilisaus
- Oesterzwam bitterballen - 6.95

mosterd-dragonmayo

[    ]

- Chorizo kroketjes - 6.95
srirachamayo



-SHARED DINING -

-VIS-
- Scampi piri piri - 12.95

gemarineerde scampi's, geserveerd met brood
- Salade scampi- 11.95

gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui, huisdressing,
gemarineerde scampi's, avocado, mango gel en wasabicrumble

- Pappadum met makreel - 10.95
rode kool atjar, mango gel, avocado

- Heilbot - 13.95
beurre blanc en kappertjes vinaigrette

-VLEES-
- Carpaccio - 11.95

rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas, tomaatjes,
rucola, baked beans, en groentechips

- Buikspek - 11.95
kimchi, wortelcrème, hoisinmayo, mango gel en een sesamkoekje

- Bruschetta Serranoham - 6.95
basilicumcrème, rucola, balsamicocrème
- Tagliata van diamanthaas - 12.95

rucola, Parmezaan en balsamicocrème
- Stoofpotje - 10.95

runderstoofpotje met donker bier en uien

-Gerecht van de week-
onze medewerkers vertellen je graag meer

- Gyoza - 7.95

-VEGA(N)-
- Loaded geitenkaas - 10.95

lauwwarme geitenkaas, cranberries, gerookte amandelen,
pittenmix, honing, balsamico en toast

- Gemarineerde champignons - 8.95
kruidenboter, brood

- Ravioli knolselderij-truffel - 10.95
verse ravioli, groene groenten, bospaddestoelen, kappertjes vinaigrette,

kruidenolie, Parmezaanse kaas en knolselderijsalade
- Vegan bowl - 11.95

gemarineerde tempé, gemengde sla, roze quinoa, pompoen, avocado, rode biet,
sugar snaps, rode kool atjar, radijs, pindadressing en sesam

sojasaus


