LUNCHGERECHTEN
Salade gusto

10,5

Hartige wafel zalm

8,5

Hartige wafel Brie Parmaham

8,5

Broodje carpaccio

9,5

Broodje hummus

7,5

Broodje tonijnsalade

8,5

Salade met champignons, groente en balsamicostroop
Hartige wafel met gerookte zalm, komkommer, ei en citroenmayonaise
Hartige wafel met parmaham, brie en pesto
Carpaccio, truffelsaus, pijnboompitten en Manchego kaas
Hummus, diverse gegrilde groenten
Huisgemaakte tonijnsalade, augurk en rode ui

WARME LUNCHGERECHTEN
Flammkuchen

9,5

Broodje kroket

7,5

Broodje rendang

9,5

Broodje spiegelei

8,5

Soto ajam

6,5

Flammkuchen met olijven, tomaat, rode ui, gorgonzola en rucola
Twee kroketten met brood en Groninger mosterd
Broodje met Indonesisch stoofvlees en zoetzure groente
Spiegelei, meegebakken brood, Parmaham en kaas
Indonesische kippensoep met garnituur

VOORGERECHTEN
Pinchos									8,5
Diverse belegde stokbroodjes op Spaanse wijze

Portobello								8,5
Gevuld met gegrilde groente met tomatenschuim

Tartaar van tonijn							10,5
Verse tonijn, limoen, grapefruit, stroop van wasabi

Burrata									9,5
Serranoham, tomaten, gegrild broodje en balsamicostroop

Carpaccio								10,5
Rundvlees, truffelmayonaise, Manchego kaas en pijnboompitten
Supplement: Eendenlever + 7,5

Steak tartaar								10,5
Om zelf samen te stellen met diverse ingrediënten

Soto ajam								6,5
Indonesische kippensoep met garnituur

HOOFDGERECHTEN
Maaltijdsalades							15,5

Keuze uit: gebakken biefstukpuntjes | verse tonijn | burrata, geserveerd met
friet

Lasagne van Bospaddenstoelen						20,5
Truffel en oude kaas, geserveerd met friet

zeebaars								21,5
Op de huid gebakken met een saus van laurier, geserveerd met friet

Flaming Gamba’s							20,5
8 gamba’s, knoflook, citroen, pittige saus en pepergel,
geserveerd met friet of brood

Groene curry								19,5
Kippendijen, grote garnalen, kokos, citroengras en rijst

Rouleau van boerderijkip						20,5
Gevuld met ham, pesto en tomaat. Saus van paprika, geserveerd met friet

Steak gusto								21,5
Biefstuk, mosterd-saliejus, geserveerd met friet

BIJGERECHTEN
Zoete aardappelfriet							7,5
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

gemengde Salade							5

HOOFDGERECHTEN
Pannenkoek								4,5
met stroop en suiker

Kroket									7,5
met frietjes

kipnuggets								7,5
met frietjes

spaghetti bolognese							5,5
met kaas

DESSERTS
Chocolate dream							8,5
Bol van chocolade met Licor 43-karamelsaus, Oreo roomijs

Martini pornstar cheesecake						7,5
Passievrucht, limoen, Passoa, bloedsinaasappel-sorbetijs

Limoncello mouse							6,5

Mousse van Limoncello, glaasje huisgemaakte Limoncello en een kletskop

Kaasplankje 								12
Keuze uit milde smaken of sterke smaken, mango-chutney, vijgenbrood

huisgemaakt gebak							3,5
Vraag het de bediening

Espresso martini							8,5
Cocktail met een shot espresso, Bols Vodka en Galliano ristretto likeur

