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BITESPLANK
om te delen

ONBEPERKT GENIETEN!
Onze gerechten worden geserveerd in een kleinere
portie. Je bestelt per persoon 1 gerecht per ronde. Bij
jouw eerste bestelling kies je de eerste 3 rondes.
Wanneer de eerste 3 rondes op zijn kun je een
volgende ronde bestellen. Er kunnen maximaal 6
verschillende gerechtjes per tafel per ronde worden
besteld.
Gerechtjes bestellen kan tot 21.30 uur, desserts
kunnen besteld worden tot 22.00 uur.
Voor ons Onbeperkt Genieten neem je de tijd,
gemiddeld 2.5 uur. Kids t/m 12 jaar betalen voor het
Onbeperkt Genieten 1,50 per levensjaar voor het
menu. Uiteraard mogen zij ook iets kiezen van onze
speciale kinderkaart.
Je start jouw diner met een plankje met
vers brood, olijfjes en huisgemaakte
smeerseltjes.

Tortillachips met guacamole
Mozzarellasticks met srirachamayo
Calamaris met knoflookmayo
Zoete aardappelfrietjes met truffelmayo
Ingemaakte groenten

Voorgerechtjes
Tomatensoep
groene kruidenolie

+ HOOFDGERECHTJES
+ DESSERTJES
33,95

Hoofdgerechtjes

---

Diamanthaas
truffelsaus, seizoensgroenten

Nachos met pittig gehakt
tortillachips, pittig gehakt, tomaat, zwarte bonen,
maïs, kaassaus, lente ui

Black angus steak
krachtige jus, aardappelpuree

Pasta scampi
spaghetti, scampi's, ansjovis-roomsaus, broodkruim
Zalm
spaghetti, citroen-roomsaus met tomaat en spinazie, zalm
Orzo
orzo, spinazie, pompoen, paddenstoelen, Parmezaanse kaas
Spicy cauliflower
bloemkoolrijst, pinda, haricots verts, courgette, pindasaus,
gebakken uitjes

Bokkepootjesmousse
luchtige mousse met stukjes bokkepoot
Cheesecake
speculaas crumble
Brownie
Oreo
Perentaart
kaneel, speculaas, bladerdeeg
Hazelnootmousse
vleugje Nutella, gekarameliseerde hazelnootjes

PIN

ONlY

Kebab
flatbread, vegan kebab, tomaat, komkommer,
olijven, rode ui, sla, hennepsaus
Heb je een allergie?

Kaas-rucolakroketjes
srirachamayo

Meld het ons!

@windraak31

Geitenkaastaartje
bladerdeegtaartje, geitenkaas, ingemaakte ui, honing, walnoot
Wintersalade
gemengde sla, balsamicodressing, spruitjes,
pompoen, cranberries, baked beans

Frisse gemengde salade

Dessertjes

Vis van de dag
stamppotje, kappertjesjus

Toast met honingkip
getoast brood, veldsla, gemarineerde kippendij,
paddenstoelen, mosterdmayo

Aardappelkroketjes

Saté van varkenshaas
satésaus, gebakken uitjes, huisgemaakte atjar, cassave

Italiaanse carpaccio
rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas,
cherrytomaatjes, rucola, baked beans

Wrap crunchy chicken
crunchy chicken, huisgemaakte koolsalade, rucola, srirachamayo

onbeperkt te bestellen

Frietjes

Knolselderijsoep
paddenstoelen

Pastrami
gepekeld en gerookt rundvlees, augurkenrelish,
ingemaakte ui, mosterdmayo, rucola

BIJGERECHTJES

Spareribs
knoflookmayo, huisgemaakte koolsalade

Oosterse bowl
rijst, kruidig kipgehakt, ingemaakte groenten,
pinda, cassave, Oosterse saus

[
]
Herfstsalade
gemengde sla, balsamicodressing, peer,
gorgonzola, paddenstoelen, walnoot

VOORGERECHTJES

---

= vega
[
[

= vegan

] =vega mogelijk
] = vegan mogelijk

Volg jij ons al op social media? Dat
vinden wij SUPERLEUK! Nog leuker: jullie
eigen foto's van je bezoek aan ons
restaurant. Deel jij je foto met ons?

ALC

VOORGERECHTEN
Bitesplankje 14.95
Om te delen
Tortillachips met guacamole | Mozzarellasticks met
srirachamayo | Calamaris met knoflookmayo | Zoete
aardappelfrietjes met truffelmayo | Ingemaakte
groenten

SMAKELIJK
ETEN!

------= vega
[
[

= vegan

] =vega mogelijk
] = vegan mogelijk

Bread & spread 6.95
brood met diverse smeerseltjes
[
]
Tomatensoep 6.25
groene kruidenolie, geserveerd met
brood en roomboter

Knolselderijsoep 6.95
paddestoelen, geserveerd met
brood en roomboter
Italiaanse carpaccio 10.95
rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas,
cherrytomaatjes, rucola, baked beans
Pastrami 9.95
gepekeld en gerookt rundvlees, augurkenrelish,
ingemaakte ui, mosterdmayo, rucola
Honingkip 9.95
veldsla, gemarineerde kippendij,
paddenstoelen, mosterdmayo

PIN

ONlY

Wintersalade 8.95
gemengde sla, balsamicodressing, spruitjes,
pompoen, cranberries, baked beans

---

Hoofdgerechten

---

Diamanthaas 19.95
truffelsaus, seizoensgroenten, frietjes
Spareribs 18.95
knoflookmayo, huisgemaakte koolsalade, frietjes
Saté van varkenshaas 18.95
3 stokjes, satésaus, gebakken uitjes, huisgemaakte
atjar, cassave, frietjes
Black angus steak 19.95
krachtige jus, aardappelpuree, seizoensgroenten
Vis van de dag 19.95
stamppotje, kappertjesjus

Desserts

3 mini desserts naar keuze voor 6.95.
Je kunt kiezen uit:
Bokkepootjesmousse
luchtige mousse, stukjes bokkepoot
Cheesecake
speculaas crumble
Brownie
Oreo
Perentaart
kaneel, speculaas, bladerdeeg
Hazelnootmousse
vleugje Nutella, gekarameliseerde hazelnootjes

Pasta zalm 19.95
spaghetti, citroen-roomsaus met tomaat en
spinazie, zalm
WINDRAAK31 beefburger 16.95
brioche broodje, cheddar, augurkenrelish,
jalapeño relish, BBQ saus, sla, krokante
uienringen, frietjes, kleine salade
Avocadoburger 16.50
brioche broodje, krokante avocadoburger,
hennepsaus, augurkenrelish, jalapeño relish,
guacamole, sla, frietjes, kleine salade
Heb je een allergie?
Meld het ons!

@windraak31
Volg jij ons al op social media? Dat
vinden wij SUPERLEUK! Nog leuker: jullie
eigen foto's van je bezoek aan ons
restaurant. Deel jij je foto met ons?

