DINER

2 GERECHTEN + DESSERT V.A. €25,- P.P. * = SUPPLEMENT PER GERECHT €3,-

VANAF 17.00

BUFFALO BLOEMKOOL met spicy dressing en avocado ranch saus (vegan)
RICE BITES met miso-aubergine, okonomiyakisaus en srirachamayonaise (4 stuks) (V) (L)
DRAGON ROLL (SUSHI) met krokante gamba en avocado (L)
DRAGON ROLL (SUSHI) met krokante groene asperge en avocado (V) (L)
HUISGEROOKTE ZALM met aardappelpoffertjes, crème fraîche en soja ‘kaviaar’ (2 stuks)
FLAMMKUCHEN met crème fraîche, gegrilde groene asperge,

10.00
10.00
13.00*
13.00*
13.00*
10.00

gerookte wortel en za’atar (V)

13.00*

CARPACCIO van licht gerookt rundvlees met truffeldressing, bieslookmayonaise
en een schuimige crème van Parmezaanse kaas & truffel (G)

13.00*

GEITENKAAS in een buideltje van brickdeeg met artisjok, rucola, zoetzure sjalot
en een dressing van grove mosterd (V)

BEEF TERIYAKI met Chinese pannenkoekjes (L)
TACO’S met pulled chicken, mole en pico de gallo (4 stuks) (L)
TRUFFELRISOTTO met gebakken paddenstoelen, rucola en Parmezaanse kaas (V) (G)
BABI PANGANG van procureur met Indonesische jus, haricots verts, taugé en atjarrolletjes (L)
COQUILLES gegratineerd met hollandaise met witlof, groene appel en buikspek (G)
RENDANG VAN JACKFRUIT op een bao bun met zoetzure komkommer (2 stuks) (vegan)
HAMBURGERTJES van rund op brioche met gesmolten cheddar, sla & tomaat (2 stuks)

10.00
10.00
10.00
10.00
13.00*
10.00
13.00*

EXTRA’S
BROOD met dips
OESTER gestoomd met soja-zwarte bonen dressing en gember (zolang de voorraad strekt)
RENDANG BITTERBAL met atjarmayonaise (per stuk te bestellen)
GAMBA’S AL AJILLO met rustique stokbrood (L)
QUESADILLAS met kimchi, cheddar & crème fraîche (V)
FRIETJES met mosterdmayonaise (L)
FRIETJE SPECIAAL VAN ZOETE AARDAPPEL met misomayonaise, pindadressing & chiliketchup

6.00
3.50
1.50
8.00
8.50
5.50
7.90

DESSERT
MILU PROEVERIJ laat je verrassen door de chefs!
DEATH BY CHOCOLATE: taart met verschillende structuren van chocolade & seizoensfruit
SCROPPINO: cocktail van citroenijs, vodka en prosecco
KAASPLATEAU: 5 kazen met bijpassende garnituren & toast
Searra d’Ordens Fine Ruby port / Tawny / LBV
Cuvée la Galline Banyuls
Moscatel de Setúbal
Pedro Ximénez
(V) = vegetarisch		

(L) = lactosevrij		

9.00
9.00
8.00
13.00*

4.50 - 5.00 - 6.00
5.50
5.00
5.00
(G) = glutenvrij

