
Bonbon van Runder Carpaccio (G/N)

Dun gesneden kogelbiefstuk, rijkelijk gevuld met een frisse salade, 
pijnboompitten en parmezaanse kaas

VOORGERECHTEN
10

Linzensoep (G/N/V)

Geserveerd met croutons en mint

8

Frisse salade met seizoensgroenten en granaatappel dressing

Op een bedje van noedels

9

9

Gamba (G/L/N)

Salade (G/L/N/V)

V = Vegetarisch   G = Glutenvrij   L = Lactosevrij   N = Notenvrij

HOOFDGERECHTEN

Tournedos Rossini (G/N)

Geserveerd met wokgroenten

Mixed Grill (G/N)

Een mix van lamsrack, biefstuk en gemarineerde kippendij 
geserveerd met pepersaus

Vis van de Dag 

Vegetarisch Gerecht van de Dag (V)

Thaise Saté (L)

Een spies van kippendijfilet, geserveerd met 
kroepoek en huisgemaakte Thaise satésaus

Argentijnse Spareribs (G/L/N)

Huisgemarineerde varkensribben
Keuze uit 2 of 3 ribben

21

dagprijs

20

dagprijs

16.5

16 / 
17.5

Tapas voor 2 personen

Zoete Aardappelfriet (L/N/V)

Tempura Garnalen (L/N) 

Vlaamse Friet (L/N/V)

Rijst (G/L/N/V)

Salade (G/L/N/V)

Wokgroenten (G/L/N/V)

Bestaand uit 6 soorten tapas (koud en/of warm naar keuze) 
geserveerd met Turks brood. 

VERRASSING VAN 
DE CHEF

BIJGERECHTEN

25

3.5

3

3

3

3

4

Kindermenu Kipnuggets (L/N)

VOOR DE KLEINTJES
7

Kindermenu Saté (G/L/N) 8

Kindermenu Ribs (G/L/N)

Alle kindermenu’s worden geserveerd met een salade, 
Vlaamse friet en mayonaise

8.5

Tzatziki (G/N/V)

Griekse yoghurt met komkommer

4.5

Shak Shuka (G/N/V) 
Meze van wortel, zoete aardappel en paprika 
geserveerd met een tomaat-yoghurtdressing

5

Couscous Salade (L/V)
Frisse salade met fruit en noten

5

5

5

Argentina Rechado (G/L/N) 

Dun gesneden gerookte kip met seizoensgebonden fruit

KOUDE TAPAS
6

Mini Runder Carpaccio (G/N)

Dun gesneden kogelbiefstuk met parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, kappertjes en truffelmayonaise

6.5

Zalmtartaar (G/L/N)

Tartaar van rauwe en gerookte zalm

5

Cannelloni (L/N)

Gevuld met Italiaanse tonijnsalade

6

Philadelphia Dip (G/N)

Philadelphia roomkaas, gerookte zalm en
zongedroogde tomaten

   5

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een 
salade en een keuze uit Vlaamse friet of rijst

Wij raden u aan om 2 à 3 tapas gerechten per 
persoon per ronde te nemen. 

Verspilling wordt niet gewaardeerd, per niet 
opgegeten tapas brengen wij 2 euro in 
rekening.

Al onze gerechten worden vers gemaakt, houd 
er daarom rekenening mee dat de wachttijd 
iets langer kan zijn.

Indien u een allergie heeft, laat het ons weten. 

TAPAS

Börek (N/V)

Hartige Oosterse taart gevuld met feta en seizoensgroenten

WARME TAPAS

4.5

Mini Loempia (L/N/V)

Indonesische loempia’s geserveerd met chillisaus

5

Tortilla de Patatas (G/L/N/V) 5

Patatas Bravas (L/N/V)

Calamares (L/N)

Gefrituurde aardappelen geserveerd met een Catalaanse dip

Gefrituurde inktvisringen geserveerd met een Catalaanse dip

Klassiek Catalaans gerecht van aardappel en ui

4

4

Nachos con Queso (G/N/V)

Beef Teriyaki (L/N)

Gewokte malse Angus beefreepjes met noedels en 
teriyakisaus

6.5

Champiñones Rellenos (G/N/V)

Champignons gevuld met groenten en 
gegratineerd met kaas

5.5

Yakitori (L/N)
Japanse kipspiesjes 

5.5

Gambas Agli Olio (G/L/N)

Mini Black Tiger gebakken in knoflookolie

6.5

Beef Chimichurri (G/L/N)

Argentijnse biefstuk gemarineed met groene kruiden

6.5

Kofta (G/N)

Libanese gehaktballetjes in tomatensaus

6

Saté (L/N)

Thaise spies van kippendijfilet geserveerd met 
Thaise satésaus

6.5

Kip met Cashewnoten (G/L)

Gebakken Thaise kipreepjes met cashewnoten 

6

Shepherd’s Pie (G/N)

Authentieke Engelse stoofpot 

6

Pastilla (L/N)

Noord-Afrikaans visgerecht

6.5

Biryani (G/N)

Indiaas kipgerecht 

6.5

Rösti van Courgette (N/V)

Krokant gebakken courgettekoekje geserveerd met een frisse 
knoflook-yoghurtdip

5.5
Haigacan Banir (N/V)

Linzen soep (G/N/V)

Trio van Friet (N/V)

Krokant gebakken fetakaas geserveerd met honing

Israëlische soep van linzen en wortel

Bestaande uit zoete aardappel, winterpeen en knolselderij
geserveerd met een yoghurtsaus

5

Carne Bovina dal Wok (G/L/N)

Lahmacun (N)

Ossenhaaspuntjes in pepersaus met wokgroenten

6.5

5.5

6.5Beurre Blanc (G/N)

Gegrilde botervis met een witte-wijnsaus

dagprijsTapa van de Maand
Elke maand een nieuwe tapa uit de wereldkeuken

Authentiek Oosters deeggerecht met gekruid gehakt

Mexicaanse nachos met gesmolten kaas, maïs, jalapeños, 
crème fraîche, salsa en chillisaus 

4.5


