BITESPLANK

BIJGERECHTJES
onbeperkt te bestellen vanaf ronde 4

ronde 1
voor de hele tafel om te delen

Frietjes
Aardappelkroketjes
Een frisse salade

Kiploempiaatjes met chilisaus
Crackertjes met gerookte paprika hummus
Zoete aardappelfrietjes met truffelmayo
Oude kaas
Coppa di Parma

Hoofdgerechtjes
ronde 4

ONBEPERKT GENIETEN!
GROEPSMENU
vanaf 8 personen.

Onze gerechten worden geserveerd
in een kleinere portie.
We starten het groepsmenu met
een bitesplank om te delen.
Je bestelt per persoon 1 gerecht per ronde
Bij het bestellen kies je de gerechten uit ronde 2, 3, 4 en 5.

Voordat we de desserts uitserveren, is het mogelijk om
onbeperkt uit alle rondes nog gerechtjes te bestellen.
Gerechtjes bestellen kan tot 21.30 uur.
Desserts kunnen besteld worden tot 22.00 uur.
Uiteraard is het voor de kids ook mogelijk om onbeperkt te
genieten. Tot en met een leeftijd van 12 jaar kiezen zij
voor 1,95 per levensjaar onbeperkt gerechtjes van onze
kaart. Natuurlijk is het ook mogelijk om iets uit te kiezen
van onze speciale kinderkaart.

Voorgerechtjes

Saté van varkenshaas

satésaus, gebakken uitjes, gele rijst, huisgemaakte atjar en cassave

Indische gehaktballetjes
andijviestampot en gebakken uitjes

ronde 2

Vispotje

Mediterraanse saus, groenten en verschillende soorten vis

Italiaanse carpaccio

rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas
cherrytomaatjes, rucola en baked beans

Crispy fish taco

Hoofdgerechtjes

krokante tortilla van blauwe maïs, vis in een krokant jasje,
sla, srirachamayo en gemarineerde wortel

Oesterzwam bitterballen

ronde 5

limoenmayo

Diamanthaas

Tomatensoep

truffelsaus en seizoensgroenten

groene kruidenolie

Mini schnitzel

aardappelpuree en Stroganoffsaus

Voorgerechtjes

Buikspek

krachtige jus en seizoensgroenten

Pulled mushroom loaded fries

ronde 3

frietjes, gemarineerde pulled mushroom, vegan knoflookmayo,
gemarineerde wortel, ingemaakte rode kool en lente-ui

Oosterse carpaccio

DESSERTJES

rundercarpaccio, sojamayo, Parmezaanse kaas,
wakamé, rucola en wasabi-pinda crunch

Roasted pumpkin salad

[

]

veldsla, pompoen, geitenkaas, geroosterde pompoenpitjes,
granaatappelpitjes en balsamicocrème

VOORGERECHTJES +
HOOFDGERECHTJES +
DESSERTJES
ma t/m do 34.95 - vrij t/m zo 36.95

Pompoenrisotto

bospaddenstoelen en Parmezaanse kaas

ronde 6

We zetten planken op tafel met daarop een mix
van onze desserts om te delen.

Wrap crunchy chicken

Heb je een allergie?
Meld het ons!

crunchy chicken, huisgemaakte koolsalade, rucola en srirachamayo

Hartige tarte tatin

bladerdeeg taartje, rode ui en geitenkaas
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= vega
=vega mogelijk

[

= vegan
] = vegan mogelijk

