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Take away

Broodplank:
Gegrild brood, focaccia, buratta, tomatenpesto, hummus,
lemon seaweed salsa, kruidenboter 12,95
Pinsa Romana:
Kruising tussen pizza en focaccia met mozzarella en
honingtomaatjes 12,95
Pinsa prosciutto:
Een bodem van 3 verschillende soorten bloem,
zuurdesem geraspte oude kaas, tomaatjes en lucht
gedroogde ham 12,95

Woestijngarnalen:
6 grote garnalen gebakken in sesamolie, soja, knoflook,
rode pepers, shaohsing wijn op een bedje van panko,
gebakken uitjes, cocos, pinda`s 17,95
Yakitori Kip:
Kippendij gemarineerd in soja, mirin, sake, yuzu, gember,
oestersaus met pindasuas en krupuk 12,95
Vega skewer:
Yakitori tofu, aubergine, paprika halloumi en pindasaus
9,95

Nachos:
De inmiddels (wereld)beroemde maischips met zoet
pikant rundergehakt, onze eigen kaas melange en creme
fraiche 12,95

Sexy Fish:
Een hele “boneless” zeebaars gemarineerd in
olijfolie, chili ,peper, komijn, limoen, gember gegrild in de
oven 18,95

Sticky spare ribs van kip:
kipkluifjes gemarineerd en gegrild in oestersaus, bulgogi,
five spice, gember, crispy chillies, honing, chilisaus,
shaohsing wijn, chinkiang vinegar 15,95

Linguini tagliata di manzo:
Pasta met tomaatjes, gegrilde rib eye, mozzarella en 3
jaar oude reypenaer 17,95

Poke bowl Tonkatsu:
Japanse vegetarische salade met spinazie, groene
asperges, sojabonen, tomaten, rijst, lemon seaweed saus,
komkommer, tonkatsu saus (gefermenteerd fruit) 12,95
Horiatiki:
Griekse salade met tomaten, komkommer, groene
paprika, rode ui, tzatziki en feta kaas 9,95
Jamaican Ribs:
Slechts op 4 plaatsen in de wereld verkrijgbaar. Een hele
rib gemarineerd in hoisin, koffie, soja , five spice,
oestersaus, gember, laos en bestreken met salsa van
rood fruit, yuzu curd, honing, chili, gembersiroop en
Ben`s funky kruidenmix 19,95

Big burger:
Een huisgemaakte gegrilde dubbele hamburger 9,95
Biefstuk uit het pannetje:
Hollandse biefstuk gebakken in roomboter met
brood 12,95
Pollo Arrosto:
Een gegrild piepkuiken met een marinade uit Nikkei
keuken (peruviaans/Japans) 12,95
Bijlage:
Frites 2,95 Witte rijst 2,95
Zoete frites 4,95 Avocado frites 5,95

Wiener schnitzel:
Zoals het hoort van kalfsvlees en preiselbeere 12,95
Brassato Barolo:
Bavette gestoofd in barolo wijn en diverse groenten
geserveerd met een rode wijnsaus 22,95
Buddha bowl:
Vegan salade met edamame, komkommer, sla, kidney
bonen,rode biet, courgette, sesam soja tahini dressing
9,95

Trek in een lekkere snack? Ook onze snackcorner is geopend.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten.
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