Borrel & Diner

15.00 - 17.15 uur
streetfood kleinere gerechten om te delen

To kick off 12.00 - 17.30 uur
Oma Bob’s Bitterballen (6 stuks) mosterd | 7
Kaasstengels (6 stuks) chilisaus | 7.5
Risottini mozzarella & tomaat (6 stuks) aioli | 7.5
Mini Groenteloempia’s (6 stuks) chilisaus | 6 Vegan

Spareribs van de Black Basterd | 10.5

Meat

lente-ui, aioli, BBQ-saus en sambal

Groene Rundvlees Curry | 9.5
pandanrijst en cashewnoten

Kebab van lamsgehakt | 10.5
Arabische ratatouille en een knoflook-yoghurtsaus

Olijven van Yakhlaf | 4.5 Vegan

Korean Fried Chicken | 9.5

Notenmix van Aladdin | 4.5 Vegan

sesamlak, little gem, koriander en lente-ui

Louisiana Po Boy Gamba’s | 11

To Share

cherrytomaatjes, rode kool en avocadocrème

Broodplankje | 8.5

sesam, wasabimayonaise, sojagel en een gefrituurd
rijstvel

Tonijn Tataki | 12.5

Fish

hummus, tomatenboter en salsa verde

Snackplatter | 14.5
(16 stuks) bitterballen, kaasstengels,
risottini en mini groenteloempia’s (16 stuks)

chermoula, rucola en citroen

cheddar, zoetzure rode ui, tomatensalsa,
crème fraiche, guacamole en jalapeños

Paddenstoelen Dumplings | 8.5

Bitesplatter | 22.5

zoetzure sojasaus

Blue Corn Taco | 9.5

paddenstoelen dumplings, spareribs, po boy
gamba’s, olijven en brood met hummus,
tomatenboter en salsa verde

Veggie

Flammkuchen | 7.5
spinazie, geitenkaas, crème fraîche, walnoten en honing
zoete aardappel, bloemkool, tomaat, kikkererwten en
kokosroom

Classic Burger | 14.5
black angus patty met sla, bacon, cheddar,
tomaat, uiencompote en BBQ-picklemayonaise

Bobotok | 8.5
savooikool gevuld met kokos-tempeh en chilisaus

Falafel Burger | 14.5
Huisgemaakte falafel burger met gepekelde
komkommer, rode ui, sla, tomaat en tahin-knoflooksaus

Falafel | 9.5

Vegan

zoetzure rode ui, salsa verde en een mini pita

Sayur Tofu | 8.5
bloemkool, sugarsnaps en sticky rijst

Baby Aubergine | 9.5

soup & salads

uit de oven met miso, lente-ui en sesam

Soep van het moment | 7
Sayur Lodeh Salade | 14.5 Vegan

geroosterde kip, little gem, crispy bacon, ansjovis,
gekookt eitje, croutons en Parmezaanse kaa

shoarma van oesterzwammen, koriander en salsa
verde

Biryani Curry | 8

burgers op een sesam briochebol

Caesar Salade | 14.5

uit de oven met zwarte bonensaus en lente-ui

Sardientjes van de grill | 8.5

Nacho’s | 8

lauwwarme Indonesische salade met spitskool,
sperziebonen, wortel, tempeh, bamboo en een
kokos-kemirinoot dressing

Creuses op Vietnamese wijze | 3 per stuk

Baklava | 8.5
sinaasappelroomijs en pistacheroom

Pastéis Con Nata | 7.5

Sweet

roomijs en kaneelcrème

Marokkaanse Muntthee | 8.5
met chocolade truffels

Blondie | 7

kaneelcrème en sgroppino sorbet

ON THE sIDE

Crispy Tempeh | 3.5 Vegan
Frites mayonaise | 4
Truffelfrites | 4.5
Truffelolie, Parmezaanse kaas en mayonaise

Kimchi Mac and Cheese | 5.5

Drink your dessert
Espresso Martini | 9.8 Vegan

met Absolut Vodka of Union Spice & Sea Salt rum
Sgroppino prosecco, Vodka en citroen sorbetijs

Special Coffee | 7.6
Irish | Spanish | Italian | French | Baileys

Al ons vlees wordt medium geserveerd.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

| 9.8Vegan

