eten waar je blij van wordt!

Alle gerechten zijn per persoon 6.95
Wij adviseren 3 koude en 3 warme gerechten per persoon en nog een toetje.

PIN
ON
LY

KOUDE GERECHTEN

TAFELTJE VOL
VERRASSINGSMENU 35.00 P.P.

Flan van doperwt | geroosterde prei
| tomberry | macadamia noten

Voor slechts 35.00 zetten wij een tafel
vol lekkers neer.
6 gerechtjes per persoon plus toetjes
of koffie

Spring roll met knapperige
groenten | soja en sesam dip
Steak tartaar | kwartelei | pommes
lucifer
Tonijn geroosterd met sesam | miso
met kokos
vanaf 2 personen te bestellen
Noordzee garnalen | appel |
komkommer en zeebanaan

TAFELTJE OVERVOL
ALL-IN VERRASSINGSMENU
49.50 P.P.
Voor slechts 49.50 zetten wij per
persoon een tafel vol lekkers neer.
6 gerechtjes per persoon met toetjes
of koffie inclusief onbeperkt pils, wijn
en fris.

Kibbeh | Syrische pastei | gehakt |
noten | bulgur | tzatziki

What is it all about?
Onze keuken draait om samen
zijn, samen leren, samen plezier
maken, samen genieten,
en samen delen.
Een klein feestje vieren.

What does it taste like?
Vers, eenvoudig goed, huiselijk
en hartverwarmend en bovenal
comfortabel lekker!

WARME GERECHTEN
Cannelloni met ricotta en spinazie |
stroop van aceto

KINDERMENU

Gefrituurde avocado | salade van
maïs | granaatappel | koriander |
chipotle dip
Zeebaars | gefrituurde spiering |
venkel en sinaasappel salsa
Zoet pittige Porc-Ribs |
geroosterde maïs
Indiase curry | pulled chicken
vanaf 2 personen te bestellen
Mosselen | saus van ras el hanout

Frietjes met rundvlees of
paddenstoelen kroket

6.50

Frietjes met gebakken vis

6.50

Boevenbordje
0.00
een leeg bordje zodat je
stiekem met papa of mama
mee kan eten

TOETJES
Elke dag maken we voor iedereen
wat lekkers

BIJGERECHTEN
Bakje friet met mayo

3.50

Brood met boter

3.50

Vegan

Vegetarisch

Glutenvrij

Does it feel good?
Als jij geniet van je gezelschap,
het eten, de sfeer en de drankjes
dan voelt dat zeker goed.
Helemaal in de
wetenschap dat je ook nog eens
een steentje bijdraagt aan een
mooiere maatschappij.

LUNCH

WITTE WIJN

Tosti kaas
Tosti ham | kaas

5.75
5.95

2 Rundvlees kroketten
bruin brood | mosterd
2 Paddenstoelen kroketten
bruin brood
Soep van de week

8.00

Broodjes “gezond”
tomaat | ei | rauwkost | kaas
Salade bietjes
ei | hüttenkäse | geroosterde
amandelen
“Ouwe taart”

7.25

8.50
6.00

9.50

4.50

SNACKS
Plank vol lekkers
Vis kroketjes | van bijvangst

12.50
6.50

Bitterballen | van rundvlees
Bitterballen | van paddenstoelen

6.50
6.50

Steak tartaar | kwartelei en pommes
lucifer

6.95

Kibbeh | Syrische pastei | gehakt |
noten | bulgur | tzatziki

6.95
6.95

Zoet pittige Porc-Ribs |
geroosterde maïs

Sauvignon Blanc | La Mancha | Spanje (bio)
droog | fris
glas 4.00 fles 22.00
Chardonnay | Languedoc | Frankrijk
vol | fruitrijk
glas 4.75 fles 26.50
Verdejo | Rueda | Spanje
droog | kruidig
glas 5.25 fles 27.50
Pinot Grigio | Viil Timisului | Roemenië
fris | rijk | citrus
glas 5.25 fles 27.50

RODE WIJN
Tempranillo | La Mancha | Spanje (bio)
kruidig | soepel
glas 4.00 fles 22.00
Pinot Noir | Viil Timisului | Roemenië
complex | zacht
glas 4.25 fles 22.00
Merlot | Codru | Moldavië
vol | rond
glas 4.50 fles 24.50
Syrah | Sicilië | Italië
vol | kruidig
glas 5.50 fles 27.50

ROSÉ WIJN
Cinsault/Mouvedre | Zuid-Afrika
fris | grapefruit | rood fruit | droog
glas 4.50 fles 22.50

