
BIJ JE THUIS

Thuis diner  27,50 
3 gangen keuzemenu. Dit menu wordt 
geserveerd met brood en dip en een bonbon 
voor bij de koffie.

Gang 1, keuze uit:
Koolrabi
Gemarineerd in gember, knoflook en limoenblad 
met soja-gel, korianderolie, komkommer, groene 
appel, rode peper en sesam.

Tonijn
Rosé gebakken tonijnfilet, oesterzwam, 
cherrytomaat, koolrabi en citroenmayonaise.

Plateau Charcuterie
Selectie van vleeswaren, zoetzure groenten, 
briochetoast en vossenbessenjam.

Gang 2, keuze uit:
Fondue Saint-Agur
Kaasfondue van blauwschimmelkaas met 
bloemkool, bleekselderij en brood om te dippen.

Gebakken Heilbot 
Brandade, cantharellen en saus van citroen, 
pererselie en room.

Eend
In ganzenvet gekonfijte eendenbout, puree van 
aardappel en époisses, knolselderij, rode biet 
en wildjus.

Dessert, keuze uit:
Kastanje
Crumble en mousse van koffie, cremeux van 
kastanje en een zachte chocolademousse.

Chocolade & Rode biet
In vanille en suiker gepocheerde rode biet, 
biscuit van chocolade, hazelnoot en cremeux 
van citroen.

Streetfood
Pokébowl  10,00

Sushirijst, maïs, lente-ui, paksoi, sojabonen, paprika, 
komkommer, avocado en sesam-sojadressing.

Tuna Tartare 11,00

Tartare van tonijnfilet, komkommer, bieslook, 
sjalot, furikake en ponzu dressing.

Steak Tartare  10,00

Tartare van rundvlees, sugarsnap, bieslook, sjalot, 
miso, teriyaki, nori-mayonaise.

Gua Bao 7,50

Gestoomd Taiwanees broodje met zoetzure wortel, 
rettich en komkommer.
 Keuze uit:
 Gesmoord buikspek & hoisin-saus 
 Gebakken gamba’s & limoenmayo 
 Jackfruit rendang & krokante uitjes

Noodle Soup  11,00

De basis van deze maaltijdsoep is een aromatische bouillon 
van groene curry, citroengras, rode peper, limoenblad 
en kokos en hij is gevuld met paksoi, maïs, sojabonen, taugé, 
lente-ui, gekookt ei en boekweit noodles. 
 Keuze uit:
 Krokante kippendij (+3,00)

 Gamba’s (+4,00)

 Vegetarisch 

Side-Dishes
Zoete aardappelfrites runder rendang 8,50

Zoete aardappelfrites jackfruit rendang 8,50

Panko garnalen met chilisaus (6 stuks) 11,00

Edamame met grof zeezout 4,00

Wakame salade met sesamsoja dressing 5,00

Gyoza met vissaus (6 stuks) 6,00

Dim-sum met ponzu (6 stuks) 8,00

Voor bij de koffie
Bonbon handgemaakt door Creavispa (3 stuks)  2,50

Heb je vragen, allergieën of dieetwensen? Bel ons.
Telefonisch bestellen (geen mail) van dinsdag t/m zondag vanaf 14.00.

0345 - 534 645
De gerechten zijn af te halen vanaf 16.30.

Wijnen, per fles  
Huiswijn wit 10,00

Huiswijn rood 10,00

Bijpassende fles bij menu 17,50


