
SALADE MYKONOS
feta, komkommer, tomaten, ui en olijven

PINCHO’S TONIJN
3 st. pincho, tonijnsalade

Gluten- en lactosevrij mogelijk

PINCHO’S CARPACCIO
3 st. pincho, carpacciotartaar,
truffelmayonaise, Parmezaan

Glutenvrij mogelijk

PINCHO’S BRUSCHETTA
3 st. pincho, tomaat, ui, basilicum

Gluten- en lactosevrij mogelijk

PINCHO’S BRIE
3 st. pincho, crème brie, honing, walnoot

Glutenvrij mogelijk

ZALM TARTAAR
gerookte zalm tartaar, ui, brioche, 
limoenmayonaise

Gluten- en lactosevrij mogelijk

TONIJN SASHIMI
tonijn, wakame, sesamdressing

Glutenvrij mogelijk

GARNALENCOCKTAIL
roze garnalen, cocktailsaus

TR3S CARPACCIO
dungesneden rundvlees, Parmezaan, 
rucola, truffelmayonaise, pittenmix

Lactosevrij mogelijk

AllergenenmenukaarT

Ei Selderij

Gluten Sesamzaad

Lupine Soja

Melk Sulfiet

Mosterd Vis

Noten Weekdieren

Pinda Niet geschikt 
voor zwangere 
vrouwenSchaaldieren

ALLERGENEN OVERZICHT

Sporen kunnen wij nooit 100% uitsluiten

Wist je dat wij goed rekening kunnen houden 

met allergieën? Zo kun je met een gerust 

hart gerechten van de kaart bestellen. Voor 

ons is het erg belangrijk dat gasten met 

allergieën of andere bijzonderheden ook 

lekker uitgebreid kunnen dineren. Hier doen 

wij dan ook ons uiterste best voor.
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       Vegetarisch gerecht

        Pittig gerecht



VIETNAMESE LOEMPIA’S
3 st. vegetarische loempia’s

TOMATENSOEP
huisgemaakte tomatensoep

NACHO’S
nacho’s, guacamole, cheddar, salsa

Lactosevrij mogelijk

KNOFLOOKCHAMPIGNONS
champignons, olijven, tomaat, 
kruidenboter, Parmezaan

Glutenvrij mogelijk

FRIETJE MAYO
frietjes, mayonaise

TRUFFEL RÖSTI
truffel & Parmezaan rosti’s

PESCE TAGLIATELLE ARRABIATA
tagliatelle arrabiatasaus, scholfilet

Glutenvrij mogelijk

GAMBA PIL PIL
gamba’s, rode peper, peterselie, 
knoflook

GEBAKKEN ZALM
zalmfilet, dillemayonaise, 
aardappelgratin

Lactosevrij mogelijk

GEFRITUURDE GARNALEN
3 st. panko garnalen

KROKANTE KIPREEPJES
2 st. gefrituurde kip

CHORIZOKROKETJES
2 st. chorizokroketjes

USA-BURGER
runderburger, brioche, cheddar, sla, 
augurk, smokey BBQ-saus

Glutenvrij mogelijk
 

SMOKEY KIPBURGER
kipburger, brioche, smokey 
cocktailsaus

GEITENKAAS
geitenkaas omwikkeld met spek, 
honing

STEAK TARTAAR
rundvlees, remoulade, groene
kruidencrumble, brioche

Gluten- en lactosevrij mogelijk

CAPRESE
mozzarella, tomaat, basilicum, 
balsamico dressing

SERRANOHAM MET MELOEN
serranoham, meloen

CALIFORNIA CRUSHI
gefrituurde sushi, wakame, Japanse 
omelet, surimi
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APPELCRUMBLE
appel, crumble, vanillesaus

CAKEBESLAG
cakebeslag, lange vinger

CHURROS
2 st. churros, kaneelsuiker, Nutella

SPEKKOEK
indonesische koek, kaneel ijs

KIPSATÉ
kipspiesje, nasi, cassave, atjar, saté saus, 
gefrituurde uitjes

Glutenvrij mogelijk

SPARERIBS
langzaam gegaard

OSSENHAAS
gewokte ossenhaas, rijst, ketjapsaus, witte 
sesam, wokgroenten

MINI-STEAK
biefstuk, jus, aardappelpuree, 
kruidencrumble

Lactosevrij mogelijk

KIP GYOZA
3 st. kipdumpling, witte sesam, 
lente-ui

HONGAARSE GOULASHSOEP
rundvlees, ui, paprika

ROTI MASALA
aardappel, kousenband, kip, ei

PORKBELLY NOODLES
buikspek, noodles, orange chilisaus

Glutenvrij mogelijk

BABI PANGANG
eierpannenkoek, varkensvlees

Gluten- en lactosevrij mogelijk

MEAT OUR TACO
taco, pulled beef, BBQ saus

MAC ‘N CHEESE
macaroni, kaasroomsaus

TORTILLA DE PATATAS
aardappel, groenten, ei

CLASSIC BÖREK
Turkse springroll, bladspinazie, feta, 
honing, sesam

PEPPADEW KROKETJES
2 st. zoete-peperroomkaas kroket, 
rucola

FISH & CHIPS
kibbeling, remouladesaus, frietjes

ALBONDIGAS
3 st. runderballetjes, tzatziki, 
tomatencrumble

Lactosevrij mogelijk

CHICKEN TENDERS
krokante kip, champignon-roomsaus
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SORBET
frambozenijs, fruit, aardbeiensaus

DAME BLANCHE
vanille-ijs, chocoladesaus, nootjes

Pinda- en nootvrij mogelijk

MONCHOU
monchou, kersen, bastogne

Glutenvrij mogelijk

CRÈME BRÛLÉE
crème brûlée, rietsuiker

SAY CHEESE
3 soorten kaasjes, stroop en walnoten

NEDERLANDSE LEKKERNIJ
briochebrood, gele room, poedersuiker

RASPBERRY MERINGUE CHEESECAKE
frambozen, meringue

CHOCOLATE DREAM BROWNIE
choco brownie, karamel, chocoladesaus

TIRAMISU

BITTERBALLEN
3 stuks

FRIKANDELLEN
3 stuks

KIPNUGGETS
3 stuks

BOLLETJE VANILLE IJS MET SPEKJE EN 
SPIKKELS
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