
TAFELTJE VOL 
€ 19,95 p.p. 

 
Laat u verrassen door de keuken.  

Geniet van een proeverij geserveerd in 2 rondes.  Proef, deel en ervaar de smaken van gerechten uit onze 
kaart en van het seizoen. 

 
(alleen per tafel te bestellen) 

 
VOORGERECHTEN 

 

Beef tataki € 8,- 
Gegrilde sukade, bladspinazie, asperge, zongedroogde 
tomaat en truffelmayo 
 

Poké bowl kip klein € 7,50 
Gebakken kippendij, sushi rijst, pinda spread, 
gemarineerde groenten, chilimayo 
 

Tonijn a la niçoise € 7,50 
Tonijn salade, tomaat, olijf, boontjes, komkommer en 
kappertjesdressing 
 

Sushi salade klein € 8,- 
Sushi rijst, gerookte zalm, wasabimayo, avocado en 
gemarineerde groenten 
 

Tom kha kai € 5,- 
Oosterse kippensoep met een vleugje kokos 
 

Seizoen soep € 5,- 
Wisselende soep, vraag naar de smaak van het moment 
 

Caprese € 7,50 
Buffelmozzarella, diverse soorten tomaatjes, aardbei en 
basilicummayo 
 

                      PIZZA € 10,- 
 

Onze bodems bestaan voor 50% uit bloemkool, 
standaard rijkelijk belegd met tomatensaus, 
Parmezaan en mozzarella.  
Als extra topping heeft u de keuze uit: 
- Parmaham 
- Paddenstoelen     
- Tonijn  

 
HOOFDGERECHTEN 

Kipsaté op grootmoeders wijze €12,50 
Saté van kippendij met atjar salade, pindasaus en keuze 
uit frites of nasi 
 

Italian Beef Burger €12,50 
Beef burger, mozzarella, coppa di parma, tomatensalsa, 
frites met zongedroogde tomaat en pestomayo en salade 
 

Chicken Chili Cheeseburger €12,50 
Kipburger, cheddarkaas, tomatensalsa, chilimayo, frites en 
salade 
 

Spare-ribs €12,50 
Smokey ribs met knoflooksaus en chilimayo geserveerd 
met frites en salade  
 

Pulled pork schotel €12,50 
Pita met 2 pulled pork kroketten, frites met gebakken ui 
en BBQ-saus en rode kool salade  
 

Fish burger €14,50 
Visburger van kabeljauw en zalm, remoulade, salade en 
frites met rode ui en kappertjesdressing 
 

Paella €13,50 
Schaaldieren paella met gamba’s, inktvis ringen, 
zongedroogde tomaat en mini pepers 
 

Falafel schotel €12,50 
Pita met tomaten falafel, couscous salade, frites met 
basilicummayo en zongedroogde tomaat 
 

Vega BBQ burger €12,50 

Vegetarische hamburger, BBQ-saus, gekarameliseerde ui, 
frites en salade 


