
Welkom!

“Restaurant Kitch& is  
uitermate geschikt voor borrels,  

bedrijvendiners, verjaardagsfeestjes 
of een complete en verzorgde  

avond uit!”
 

“Laat je in de watten leggen  
door de Chef aan de Chefs Table!”

 
“Iedere twee maanden  
hebben we een nieuwe,  

verrassende menukaart met  
verse seizoensproducten!”



4 GANGEN BITES  € 25,50

Avocado
Drie krokante balletjes van avocado 
met een chutney van tomaat en  
gember

€ 6,75

Schol & zalm
Terrine van scholfilet en Schotse zalm 
met roomkaastruffeltjes van bieslook

€ 6,75

Hollands weiderund 
Zijlende van Hollands weiderund  
met knolselderij en Jamaicapeper

€ 6,75

Broccoli soepje
Geserveerd met een saucijs van  
couscous en feta

€ 6,75

4 GANGEN BITES  € 31,50

Makreel
Tartaar en filet van makreel met  
sinaasappel en chiochiabiet

€ 8,25

Kalfssukade
Geserveerd in een flensje van  
rode wijn met knolselderij en  
gegrilde appel

€ 8,25

Zeebaars
Gebakken zeebaars met gestoofde  
prei en een crème van andijvie

€ 8,25

Paddenstoelen
Bread & butter van verschillende  
paddenstoelen met kakifruit 

€ 8,25

4 GANGEN BITES  € 35,50

Ossenhaas à la minute
Met een dressing van  
Parmezaanse kaas, noten en pesto

€ 9,25

Coquilles
Geserveerd met bospeen, pistache  
en kardemom 

€ 9,25

Vitello tonato
Canneloni van kalfsrump gevuld  
met tartaar van tonijn met  
bieslook en kappertjes 

€ 9,25

Copa di Parma
Met groene pepercrème,  
ingelegde cherrytomaat en  
oesterzwammen 

€ 9,25

HOOFDGERECHT
Parelhoen
Gevuld met amandel en geserveerd met wilde rijst en een saus van mandarijn

€ 21,50

Tongschar 
Gegrilde filet van tongschar met verse bladspinazie en mousseline van linzen

€ 24,50

Tarte tartin
Gemaakt van bataat aardappel  en sjalotjes, geserveerd met een  crème van pastinaak en limoen

€ 16,50

Wij kunnen de meeste gerechten van de menukaart ook  
allergeenvrij bereiden!



DESSERT

Zoet € 7,00

PARADE VAN DE CHEF

5 GANGEN € 37,50

Gevarieerd en verrassend menu.

Proef verschillende gerechtjes:  
van hartig tot zoet.

Deel de gerechtjes met je tafelgenoten,  
behalve de lekkerste!

                                VISDAG! € 27,50

•   4 bites gemaakt met dagverse vis
•   2 glazen wijn
•   Huisgemaakt brood en verse friet

                       BEEF & BIER! € 32,50

•   4 ‘beef’ bites voor echte vleesgenieters!  
•   2 glazen speciaalbier 
•   Huisgemaakt brood en verse friet

                        HOT BITES € 24,50

•   4 van de lekkerste, beste bites van de week 
•   2 glazen wijn
•   Huisgemaakt brood en verse friet

LEIDSCH BROODJE

Door Molen de Put gemalen melange  
met brooddip

€ 3,25

Heeft u een allergie? Meld het ons. Wij kunnen de meeste gerechten van de menukaart ook allergeenvrij bereiden!

4 KAASCREATIES

•   Pierre Robèrt 
•   Klaverkaas
•   Comté
•   Blue Stilton   

€ 11,50



Tot ziens bij Kitch&!

...in de dagelijkse haast!  
Dinsdag t/m zondag geniet  
je bij Restaurant Kitch& van  
een rustgevend en speciaal  

voor deze gelegenheid  
geselecteerd kopje Puritea  

met huisgemaakt zoetigheid.  
Vervolgens serveren we twee 

foodshots, een surprise bite en 
twee glazen bijpassende wijn!

€19,50  p.p.

Dinsdag t/m zondag  
van 16.00 - 19.00 uur

KITCH& UURTJE


