
BITES

VOORGERECHTEN

TUSSENGERECHTEN

VERRASSING MENU

ZOLDERSPEK met een zure bom                               6,50
SAN DANIEL met grissini’s                                   6,50
CHARCUTERIE mix van verschillende hammen & worsten          10,00   
STOKBROOD met roomboter & huisgemaakte vadouvan olie        6,00
KOMKOMMER met crispy chili olie                            3,00
EDESE OESTERZWAMMEN op thaise wijze                       4,50
KIPPENLEVER CREMEKIPPENLEVER CREME met krokant rozijnen brood               4,50
KFC korean fried chicken met sesamzaadjes 6st.              5,50

     

PALING japanse wijze & radijzen                             17,50
GAMBA’S bakbanaan, avocado, chipotle & tijgermelk            15,00

3 GANGEN                                                30,00
4 GANGEN                                                35,00
5 GANGEN                                                40,00
                     deze menu’s zijn alleen per tafel te bestellen

voor allergenen informatie, vraag het onze medewerkers                                                

BBQ BIET 
edese wasabi, buffel ricotta & maggi plant                    12,00
ZALM 
huisgerookt, champagne room, haring kaviaar & panne carasau   12,00
TOMAAT 
verschillende rassen & bereidingen                          11,00
STEAK TARTAARSTEAK TARTAAR 
pikante mayonaise, cornichons & toast                       12,00 



HOOFDGERECHTEN

BIJGERECHTEN

STEAKS  

STREETFOOD
BUIKSPEK steamed bun, pickles & huisgemaakte sambal         16,50
RED ONION BURGER angus beef, rode ui, tomaat & ijsbergsla    15,00
PORK PLATTER pulled pork, ribs, pork belly, pickles & dips    20,00
bij onze streetfood gerechten serveren wij frietje lamens 

     

frietje lamens, friet, vadouvan mayonaise & gefrituurde prei      4,00
tata toko, aardappel, boemboe & aardappel kroepoek             5,00
groene asperge, boter & amandel                              8,00
spinazie, miso & sesam salade                                 3,50
ravioli gevuld met merg, citroen & ansjovis (per stuk)           2,50

     

ROODBAARS 
spinazie, daslook, zolderspek & salt and vinegar chips          24,00
ZEEDUIVEL 
tabouleh, aubergine & gezouten citroen saus                   25,00

SPITSKOOL 
gegrild met venkelzaad, spelt, gebakken ui & olde remeker       20,00
LAM BOMBAYLAM BOMBAY
doperwt, aardappel, yoghurt, mint & massala                   25,00

     

voor allergenen informatie, vraag het onze medewerkers                                                

IERSE RIB-EYE (250GR)                                   28,50
FAT ANGUS ENTRECOTE (200GR)                             24,00
DUBBELDOEL KOE BAVETTE (200GR)                          21,00

SJALOTTENJUS                                             3,00      
MORILLEJUS                                               4,00
PEPERSAUS                                               3,00                       
we serveren onze steaks met een spinazie miso salade & friewe serveren onze steaks met een spinazie miso salade & frietje lamens



NAGERECHTEN

ZOET

VOOR THUIS

KAAS  
OUDWIJKER ROBIOLA
nederlands, koemelk, licht pikant, roodschimmel                3,50
OUDWIJKER TOMMA NOSTRANA
nederlands, koemelk, aangename hooiachtige smaak              4,50
OUDWIJKER LAZULI
nederlands, koemelk, zilt, zoet & kruidig, blauwschimmel        3,50
OLDE REMEKEROLDE REMEKER
nederlands, koemelk, romig, rauwmelkse natuurkorst           5,50
KAAS ASSORTIMENT
mix van nederlandse kazen met stroop & px rozijnen            12,50

     

THE BROTHERS JOHNSON MET STRAWBERRY LETTER 23
aardbei, magnolia, vlierbloesem & huisgemaakt yoghurt ijs      8,00

CREAM-IN MET IN THE WHITE ROOM
vanille creme brulee & huisgemaakt vanille ijs                 9,00

TONES AND I MET DANCE MONKEY
nutella schuim, gebakken chocolade & huisgemaakt bananen ijs  7,00

MACARON
huisgemaakt, wisselende smaken                              1,50

vadouvan olie halve liter                                  10,00
macarons 6 stuks                                          7,50

voor allergenen informatie, vraag het onze medewerkers                                                
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