vanaf 17.00

FINGERFOOD
Bitterballen

6.5

Kaasstengels

6.5 V

Mini Gamba Croquetten

7

Mini Groente Loempia’s

6 VG

Peking Eend

7.5

mosterd
chilisaus
aioli

chilisaus

bao buns en hoisinsaus

Olijven

4.5 VG

Nootjes

4 VG

Brood

5.5 V

van Aladdin
dips

vanaf 16.00

BURGERS
Black Angus Burger

14.5

Kip Burger

13.5

Vegan Burger

14.5 VG

op een brioche met sla, rode ui, cheddar,
tomaat, augurk en mayonaise
op een brioche met koolsla, mango salsa en
chipotle mayonaise
op een zuurdesembol met daikon, kimchi en
een vegan mayonaise van miso en lente-ui

ZURICH CLASSICS
Soep van de Dag

7

Nacho’s

7.5 V

Caesar Salade

7/12 V

cheddar, bonen, zure room, guacamole en jalapeños

SHARING IS CARING
Haute Frituur

14.5

bitterballen, gamba croquetten, groente loempia’s
en kaasstengels

Simply the West

16.5

Zurich Platter

12

BBQ-spareribs, hot Vietnamese chickenwings
en knoflookgamba’s
gegrilde artisjok, BBQ-uien, gegrilde aubergine,
edamame, gedroogde worst, gemarineerde feta,
olijven, nootjes en brood

romaine, een gekookt eitje, ansjovis, Parmezaan en
Caesardressing
(optioneel kip +2 en bacon +0.5)

Steak Tartaar

op klassieke wijze met brioche toast

SIDES
Spruitjes

5 VG

Geroosterde Krieltjes

4.5 VG

Groene Salade

4.5 VG

Truffelfriet

5V

Friet

4.5 V

uit de oven met kastanje
rozemarijn-mayonaise

BITES
Spareribs

9

BBQ saus

Knoflookgamba’s

10.5

aioli

Hot Vietnamese Chickenwings
pittige dragonsaus

8

10.5/18

cherrytomaten, gekookt eitje, croutons en
mosterddressing
Parmezaan en mayonaise
mayonaise

Al ons vlees wordt medium rare geserveerd
Heeft u een allergie? Laat het ons weten. V: vegetarisch, VG: vegan

FISH

Vis Taco

10

crème fraîche, tomatensalsa, kool, mais, ui, granaatappel, koriander en een romige limoen-sriracha saus

……………………………………………………………………………………………………………

Skrei Filet

19.5

Hele Zeebaars

21.5

Rosbief Summer Rolls

11

gemarineerd in tandoori yoghurt met kokosrijst, baby paksoi, een gember
beurre blanc en pistachenoten
gevuld met citroen en kruiden

MEAT

Thaise dressing en krokante ui

……………………………………………………………………………………………………………

Longhaas

21.5

Rib Eye

23.5

Tartaar van Portobello

8.5 V

koffie rub, seizoensbonen, shiitake en
een muhammara saus
mierikswortel-aardappelpuree, bimi, BBQ-ananas salsa
en een teriyaki saus

VEGA

met brioche toast, eekhoorntjesbrood, vegan mayonaise en krokante salie

……………………………………………………………………………………………………………

Zwarte Quinoa Salade

7/13.5 VG

Melanzane alla Parmigiana

17.5 V

Ravioli

9.5/16 VG

Chocolate Delight

2.5 p/st

geroosterde paprika, red meat radish, bloemkool, bloedsinaasappel,
gerookte amandelen en za’tar
harissa yoghurt, geroosterde trostomaten en paprika broodkruim
gevuld met aardappel en postelein in een Thaise kokossaus met verse postelein,
vegan Parmezaan en zwarte olijven gremolata

GUILTY
PLEASURES

chocolade gevuld met amaretti, noten en gedroogd fruit

Blondie

9.5

Peer Polenta Taart

9.5

Espresso Martini

9.5

met chocolademousse, kokos dukkah en frambozensaus
met dulce de leche ijs, honingraat, steranijs saus en atsina cress
Absolut Vodka, Kahlua en espresso

Al ons vlees wordt medium rare geserveerd
Heeft u een allergie? Laat het ons weten.
V: vegetarisch, VG: vegan

