Aperatief

- Olijven met fetakaas, €4,50
Gemarineerd in kruiden en olie
- Brood met dips, €6,50
Brood met kruidenboter, aioli & tapenade.
- Edamame bonen, €6,50
Licht gemarineerd in soja en bestrooid met sesam.

Koude Tapas

- Mediterraanseplank, €14,50
Selectie van kazen & vleeswaren.
- Kaasplankje, €9,50
Gevarieerde kazen en olijven.
- Vleesplankje, €11,00
Gevarieerde vleessoorten en olijven.
- Vistrio, €13,50
Van gerookte zalm, tonijn carpaccio & garnalen.
- Carpaccio met pestomayonaise, €9,75
Dungesneden runderlende met
parmezaanse kaas en pijnboompitten.
- Vitello Tonnato, €9,75
Dungesneden kalfsmuis met kappertjes en
tonijnmayonaise.
- Taco gerookte zalm, €10,50
Gerookte zalm met wasabi mayonaise en sesam.
- Caprese, €8,75
Mozzarella, tomaat en huisgemaakte pesto.
- Gerookte zalm met geitenkaas, €8,50
Geserveerd met honing & dille.
- Serranoham met meloen, €8,00
Meloen opgerold in Serranoham.

Vis Tapas

- Garnalen piri piri, €10,50
Gebakken garnalen in knoflook en piri piri
pepers geserveerd in een pannetje.
- Garnalen met roquefortkaas, €10,75
Gebakken garnalen in roquefortroomsaus. geserveerd
in een pannetje.

- Ossenhaas spiesjes, €9,00
Gemarineerde ossenhaas spiesjes met sesam.
- Kebab wrap van de grill, €8,50
Overgoten met tomatensaus.
- Lamskoteletten (3stuks), €11,00
Met Honing en tijm.

- Garnalen spiesjes (3stuks), €10,50
Van de grill geserveerd met aioli.

- Sucuk van de grill, €8,50
Pittige runder knoflookworst van de grill

- Reuze Gamba’s (3stuks), €12,00
Gamba’s van de grill, gemarineerd in knoflook
en olijfolie. Geserveerd in een pannetje.

- Kalfs spiesjes(3stuks), €8,75
Van de grill geserveerd met BBQ saus.

- Calamares, €9,00
Gepaneerde inktvis gefrituurd met dille en
geserveerd met aioli.
- Inktvis van de grill, €9,50
Gemarineerd van de houtskoolgrill.
- Vispannetje, €9,50
Pannetje gevuld met een mix van zeevruchten,
seizoensgroenten en Ras el hanout kruiden.
- Gemarineerde kabeljauwfilet, €9,50
Samen met krieltjes gemarineerd in rozemarijn
& knoflook. Geserveerd in een pannetje.
- Zalmspiesjes (3 stuks) €8,75
Spiesjes van zalm met een sausje van
sinaasappel roomsaus en dille.
- Pincho’s mix(3 stuks) €8,75
Selectie van spiesjes geserveerd aioli.

- Nacho cheese chicken, €10,50
Met pittige chili kip en geserveerd met dips.
- Pincho’s mix (3stuks), €10,00
Selectie van spiesjes geserveerd met aioli.

Vegetarische Tapas

- Groentepannetje, €8,25
Pannetje gevuld met seizoensgroenten, noten,
gedroogd fruit en Ras el hanout kruiden.

- Gevulde aubergine, €9,00
Aubergine rolletjes gevuld met gehakt
overgoten met tomatensaus.
- Gehaktschijfjes in tomatensaus, €8,50
Mediterraans gekruide gehaktschijfjes in tomatensaus.
- Gehaktschijfjes met roquefortkaas, €9,00
Mediterraans gekruide gehaktschijfjes in
roquefortroomsaus.
- Sticky chickenwings, €9,50
Kippenvleugeltjes gemarineerd in cola, ketjap en sesam.
- Kipsate (3stuks) €8,50
Kipspiesjes met satesaus, kroepoek en atjar.

- Salade met garnaaltjes, €11,50
Gebakken in soja en sesam.
- Oosterse kip salade, €10,50
Oosters gemarineerde kip en sesam.
- Artisjok salade, €8,50
Gemarineerde artisjok salade.
- Mediterraasnse salade, €8,50
Met fetakaas, olijven & oregano.

Hoofdgerechten

- Ossenhaas 200 gr, €22,50
Met gebakken seizoensgroenten.
- Entrecote 200 gr, €22,50
Met gebakken seizoensgroenten.

- Kalfsmedaillon 200 gr, €19,50
Geserveerd in een pannetje met een getoaste wrap en
bbq-saus.
- Kipsate, €17,50
Gegrilde kippendij met pindasaus, atjar, kroepoek en
friet.

- Gevulde artisjok harten, €9,00
Artisjok gevuld met groenten en gegratineerd
met kaas.

- Black angus cheese burger 200gr, €16,50
Met friet geserveerd.

- Sigara Boregi, €7,75
Gefrituurd filodeeg gevuld met fetakaas, peterselie
en munt.

- Meat proeverij 300 gr, p.p. €27,50
Vanaf 2 personen
Drie soorten vlees geserveerd met friet en
seizoensgroenten.

- Spinazie Boregi, €8,75
gefrituurd filodeeg gevuld met spinazie & kaas.

Vlees Tapas

Salades

- Geroosterde geitenkaas, €8,50
Geroosterde geitenkaas met vijgenjam en
pecannoten.
- Fungi alla crema margarita, €7,75
Gebakken champignons in tomatenroomsaus &
parmezaanse kaas.
- Pannetje met spinazie en ei, €8,00
Gegratineerd met fetakaas.
- Nacho cheese, €8,50
Geserveerd met dips.
- Pattatas bravas met tomatensaus, €6,75
Aardappelpartjes uit de oven met een pittige tomaten
saus.
- Pattatas bravas aioli, €6,75
Aardappelpartjes uit de oven geserveerd met aioli.

- Zalmfilet, €19,50
Met sinaasappelroomsaus en seizoensgroenten.
- Gamba’s, €23,50
Gegrilde Gamba’s met gebakken paprika, ui, tomaat en
roomsaus. Geserveerd met frietjes.

Extra’s

- Huisgemaakte friet met mayonaise, €5,00
- Huisgemaakte friet met parmezaan en pestomayonaise,
€6,00
- Peper roomsaus, €2,00
- Champignonnenroomsaus, €2,00
- Extra aioli, €2,00
- Extra brood, €1,50

Combinatie van warme tapas
€23,50 P.P.

Twee gangen tapas menu
€28,00 P.P.

Combinatie van vis, vlees en
vegetarische tapas.
Geserveerd op plateau.

Een proeverij van koude hapjes
in combinatie met warme tapas.

Vanaf 2 personen

Vanaf 2 personen

Nagerecht €8,00
Cheesecake
Geserveerd met ijs en slagroom.
Scroppino
Shake van citroen sorbetijs, vanille
roomijs, wodka en prosecco.
Tiramisu
Naar Italiaans traditioneel recept en
geserveerd met ijs en slagroom.
Sorbetijs (3 bolletjes)
Verschillende smaken.

Amandelsigaar
Gefrituurd filodeeg gevuld met
amandelen, rozenwater en
geserveerd met ijs en slagroom.
Baklava met roomijs
Geserveerd met ijs en slagroom.
Chocolade souffle
Warm uit de oven geserveerd met ijs
en slagroom.

Drie gangentapas menu
€34,50 P.P.

Lust menu
€45,00 P.P.

Voorgerecht
Een proeverij van koude hapjes

Voorgerecht
Een proeverij van koude hapjes

Hoofdgerecht
Combinatie van vis, vlees en
vegetarische tapas.

Hoofdgerecht
Meat proeverij geserveerd met
seizoensgroenten en friet.

Nagerecht
Selectie van desserts/
Of speciaalkoffie

Nagerecht
Selectie van desserts/
Of speciaalkoffie

Vanaf 2 personen

Vanaf 2 personen

Speciale koffie’s €8,00
Irish coffee
Irish whiskey, suiker en slagroom
Spanish coffee
Likeur 43, koffie en slagroom
French coffee
GrandMarnier, koffie en slagroom
Kiss of fire
Tia maria, Cointreau, koffie en
slagroom

Brazil coffee
Tia maria, Grand Marnier, koffie en
slagroom
Italian coffee
Amaretto, koffie en slagroom
Cream coffee
Baileys, koffie en slagroom
Caribbean chocolatemilk
Donkere rum, chocolade melk en
slagroom

