AVOND
KAART
vanaf
16:00u

VOORGERECHTEN
Gerookte paprika soep - 6
Tomatensoep - 5
Soep van het moment
Gamba’s met kruidenboter en Rotterdamse oude - 7,5
Carpaccio - 7
Duo van vis - 9
Serranoham met meloen - 6,5
Avocado tompouce met Hollandse garnaaltjes en granaatappel - 7
(ook vega mogelijk) g

Krokante sushi roll - 10
Gekarameliseerde peer met geitenkaas - 7 g

HOOFDGERECHTEN
Vlees en Vis (biefstukpuntjes en gamba’s) - 19,69
Steak met gebakken champignons - 18
(pepersaus, champignonroomsaus of kruidenboter +1)

Entrecôte met zeezout en kruidenboter - 21,5
Biefstuk puntjes met bospaddestoelen in truffelsaus - 19
Spareribs - 15
Buikspek op Aziatische wijze met zoetzure groenten - 16
Schnitzel (met champignons, spekjes en gebakken uien) - 15
Kipsaté - 13
Varkenshaas met Argentijnse kruiden - 15,5
Zalmmoot op de huid gebakken - 19,5
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met verse friet van Pieperz, romige mayonaise en een frisse salade

Udon noodles met kip en roerbakgroenten - 15
Udon noodles met gamba’s en roerbakgroenten - 15,5
(ook als vegetarisch gerecht te bestellen) g

Pasta Pesto - 10 g
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Ambachtelijke burgers
“naast” burger - 11
maak je burger nog lekkerder door er bacon, cheddar en/of een gebakken ei aan toe te voegen (0,75 per item)

XXL burger - 16
dubbele burger met bacon, rode ui ringen, cheddar, augurk, tomaat, gebakken ei en onze geheime burger saus

Groenteburger - 11 g
Mexicaanse burger - 12
Krokante kipfiletburger de luxe - 12
(met bacon en cheddar kaas)

Onze burgers worden geserveerd met verse friet van Pieperz, romige mayonaise en een frisse salade

Maaltijdsalades
Krokante kip salade - 12
Gerookte kip avocado salade - 12
Carpaccio salade - 12
Gerookte Noorse zalm salade - 13,5
Geitenkaas salade - 11 g
Pasta salade - 12
Al onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood en kruidenboter

POKÉBOWL
Pokébowl met zalm - 13,5
Pokébowl met kip - 13,5
Pokébowl vega - 12,5 v
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Nagerechten
Irish of Italian coffee - 6
Bosvruchten semifreddo met blauwe bessen - 6
Aardbeien tiramisu - 6
Nougatine ijstaart - 5
Softijs met slagroom en kersen amarena saus - 4
Bastognemousse met boerenroomijs, caramelsaus en slagroom - 6
Chocolademousse met frambozenijs en slagroom - 5,5
Dame Blanche - 6
Kaasplankje - 6

