Dinerkaart

vanaf 16:30

Starter om samen te delen
Rustique broodplankje
Huisgemaakte Tzatziki, huisgem. tomatensalsa / huisgem. kruidenboter

6

Vega

Voorgerechten
TIP!
Proeverij van voorgerechten (Voor 2 personen)
Varkenshaasmedaillons / Black Tiger Gamba’s / Champignons in bierbeslag

14,5

Carpaccio van rundermuis
Huisgem. pesto / Grana Padano / zongedr. tomaat / rucola / broad beans

9,5

Varkenshaasmedaillons
Jasje van Pancetta / huisgemaakte barbecuesaus

5,5

Champignons in bierbeslag
Met frisse huisgemaakte knoflookdip

5

Black Tiger gamba’s
Gebakken in knoflook-olie / huisgemaakte Aïoli

7,5

Gravad lax
Huisgemarineerde zalm / sinaasappel / dille / huisgemaakte limoenmayonaise 9,5

Vega

Tussengerechten
Proeverij van 3 bruschetta’s

TIP!

Huisgem. tomatensalsa / huisgem. tapenade van Serranoham /
gravad lax

6

Pomodori tomatensoep
Vers en huisgemaakt

5,5

Vega

Gebonden vissoep
Vers en huisgemaakt met diverse vissoorten

5,5

Inktvisringen
Met huisgemaakte Aïoli

4

Chickenwings
Sweet & spicy marinade

4

Rucola-kaas kroketjes
Met een dip van grove mosterd

5,5

Vega

Hoofdgerecht vlees
Short-Rib (Spare-rib van het rund)
Krachtige rundvleesjus / gepofte knoflook / puree van knolselderij / tijm

21,5

Burger-meester
Huisgemaakte 250gr runderburger / Old Amsterdam / tomaat / ui / sla
Op een Italiaanse bol, geserveerd met frites

15,5

Mixed Grill
Biefstuk / kipspies / spare-rib / huisgem. mini burger / BBQ-saus / huisgem. Tzatziki

21,5

Mediterraanse Kip
Marinade van Italiaanse kruiden / knoflook / basilicum / gestoofde groenten

19,5

Burning Steak
250gr Rib-eye / keuze uit peper- of champignonroomsaus

Burning Steak 500gr =

23,5
36,5

*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende groente- en aardappelgarnituren

Hoofdgerecht vis
Zalmfilet
Vis van de week

TIP!
Korst van groene kruiden / saus van Wieckse Witte

21,5

Bijpassende groente- en aardappelgarnituren

18,5

Hoofdgerecht vegetarisch
Tagliatelle
Gegrilde groenten

Saus van rode pesto / gemarineerde tomaatjes /
rucola / Grana Padano / walnoot

17,5 Vega

Houtskool gegrild / Tzatziki / gegratineerd met Feta
of Mozzarella

14,5 Vega

Desserts

vanaf 16:30

TIP!
Citrus Cheesecake
Huisgemaakt sorbetijs van bramen / huisgemaakte gel van bloedsinaasappel /
slagroom
6,5

After Eight
Huisgemaakt yoghurt-stracciatella ijs / stroop van munt /
pure chocolade / slagroom

6,5

Crème Brûlée
Huisgemaakt sorbetijs van bloedsinaasappel / slagroom

6

Citroenbasilicum Bavarois
Huisgemaakte lemon curd / slagroom / shotje Limoncello

6,5

Kaasplank (Ook lekker om te delen bij de borrel)
Zelf geïmporteerde Pecorino uit Calabrië (IT) met peperstukjes,
Oude Gouda kaas (NL), Jong belegen Gouda kaas (NL), Camembert (FR)

8,5

