DINER VANAF 16:30 UUR

DINER

Tapasplank ‘Vega’: Breekbrood met aioli, flatbread met curry, mango chutney en
paprika, olijven, Curry cashews, boerenkaas, manchego,
bruschetta’s met Baba ganoush, amandel en gekonfijte citroen en curry samosa’s
Tapasplank ‘Borrel’: Crunchy chicken met chilisaus, kaasloempiaatjes,
bitterballen met mosterd, calamares met citroen, mini frikandellen met mayonaise,
boerenkaas en Salami Sopressa

€
29,90

25,90

Tapasplank ‘Boterhal’: Breekbrood met aioli, olijven, boerenkaas,
32,80
crunchy chicken met chilisaus, calamares met citroen, Serranoham, Salami Sopressa,
Masala pinda’s en bruschetta’s met carpaccio, crème van gepofte uien,
krokante aardappel en béarnaise
Tapasplank ‘Deluxe’: Breekbrood met aioli, kroepoek-tempura gamba’s met miso,
36,50
zalm tartaar met papadum, avocado, yuzu crème en komkommer relish,
beeftataki met yuzu crème, Coppa di Parma, chorizo, curry cashews,
olijven, boerenkaas en bruschetta’s met Baba ganoush, amandel en gekonfijte citroen
Breekbrood met aioli

5,50

Breekbrood met olijven tapenade

5,50

Breekbrood met aioli en olijven tapenade

6,90

Plank met Italiaanse en Spaanse worst en ham

12,90

4 Bruschetta’s met carpaccio, crème van gepofte uien, krokante aardappel
en béarnaise

10,80

4 Bruschetta’s met Baba ganoush, amandel en gekonfijte citroen

8,50

Kaasplank met notenbrood en uien-vijgenchutney

13,50

Beeftataki, met yuzu crème, soja-sesam lak, wasabi krokantje en bosui

13,80

Pittige kip salade met B&B saus, guacamole, salsa Roja en cashews

8,90

Salade met geitenkaas, paddenstoelen, uien-vijgen chutney en amandel

11,50

Gegrilde aubergine met crème van gepofte uien, pico de gallo en
peterselie olie

9,50

Calamares: gefrituurde inktvisringen met citroen en aioli

9,00

Flatbread met Massaman curry, mango chutney, gepofte paprika en
komkommer relish

8,80
10,90

Kroepoek-tempura gamba’s met misomayonaise
4 Mini geroosterde pastinaak soep met krokante aardappel en peterselie olie

6,80

4 Mini kreeftenbisque met zacht gegaarde gamba’s

8,80

Huisgemaakte friet met mayonaise

5,50

Huisgemaakte friet met rendang, sambalmayonaise, krokante ui en kroepoek

11,50

Pizza Quattro formaggi

9,90

KFC : Korean Fried Chicken met koolsla en kimchi

9,90

Zalm tartaar met papadum, avocado, yuzu crème en komkommer relish

11,50

Cassoulet du Pecheur: zalm, gamba en coquille met aardappel dragon
mousseline, spinazie en kreeftensaus

13,50

Saté ajam: kipsaté met pindasaus, krokante uitjes en kroepoek

11,50

Patatas Bravas: aardappeltjes met pittige tomatensaus en peterselie

6,90

Krokant buikspek met curry , mango chutney, komkommer relish en chilli
popcorn

9,60

2 Mini ‘Black Angus Beef’ hamburgers met sla, tomaat, bacon-jam en B&B
saus (cheeseburgers + € 0,80)

12,80

Gegrilde ribeye met uien crème, aardappel terrine, groene asperge en
béarnaise

13,90

= vegetarisch

= lactosevrij

= glutenvrij

DINER

=vegan

