Onze kleine gerechten komen uit de hele wereld
en zijn bedoeld om te delen. We raden aan om
met z’n 2en tenminste 3 gerechtjes te kiezen.
Of natuurlijk meer voor bij de borrel.

...en delen maar
7,50

TOMAAT

7,50

Langzaam gegaarde buikspek,
kimchi pannenkoek
a
Kore

Tomatensalade met feta,
olijven & kappers

GARNALEN

BEEF BARBACOA

Hete garnaaltjes in
Piri Piri saus

8,00
l
tuga

Por

RIB EYE
Gerookt & dungesneden,
truffelmayo & Pecorino

9,00
ë
Ital

SHASIMI

Gefrituurde hapjes &
mangochutney

a

co

Mexi

BOSPEEN

7,00

Geroosterde bospeen, knoﬂook
& honing-tijm-dressing
k
krij
Fran

n

Frisse linzensalade,
gegrilde courgette &
gepofte gele biet

4,50
Indi

Tortilla, pulled beef,
guacamole & maïssalade

GELE BIET & COURGETTE

Japa

SAMOSA

9,00

7,00

Vegan zalm, wakame & wasabi

nd

enla

k
Grie

Mini Dame
blanche als
toetje ;)

non

Liba

SOEP OM TE DELEN

6,00

Dagverse soep,
gluten- en lactosevrij

Kids

0
v.a. 7,5
Frietjeskromkeett,
kipstukjes,
s of
kaasstengel
spare-ribs

7,00
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BUIKSPEK & PANCAKE

Vega
Broodje met smokey jackfruit
burger, tomaat, little gem
& secret sauce

St. Bernardus

CHEESEBURGER

16,50

Broodje met 100% rundvlees
burger, cheddar, tomaat,
little gem & secret sauce

SATÉ

16,50

GRINGO TACO’S

bierSuggestie

GEITENKAAS

Ui ltj e IPA

t

D

bierSuggestie

21,50

Dry aged & ander bijzonder vlees

bierSuggestie

Uit de oven, stoof van
puntpaprika & tapenade

BarBar

Srytaegaekd amndea

19,50

KABELJAUW

Kerel Saison

16,00

Frisse salade van quinoa,
gepofte gele biet, gegrilde
courgette & geitenkaas

Vis
In look gebakken grote
garnalen met friet & salade

17,50

Vegan gehakt op z’n Mexicaans,
taco’s, dipsausjes & salade

Thais gemarineerde kippendij,
salade groene papaya,
cassavechips & pindasaus

SCAMPI’S

16,50
bierSuggestie

BURGER met friet

bierSuggestie

Memphis “sweet and smokey”
style & gegrilde maïskolf

17,50

bierSuggestie

SPARE RIBS

bierSuggestie

(verse friet & salade erbij)

bierSuggestie

Café klassiekers

Toetjes
CHOCO MOUSSE

4,75

Gevulde Canoli &
frambozencoulis

Krokant laagje van rietsuiker

KLAT
S

IE

SIE
AT

k

krij

e ci a

r,

le

la gr o o

m
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g
n e hei m e
s

Fran

Sp e u
m i x li k

voor erbij!

4,00

ië

Belg

H

DAME BLANCHE

8,25

Val-Dieu Bleu des Moines,
crackers & rozenbotteljam

Cuba

TIP! Lekker met Rum.

Macarons

Fran

KAAS

5,50

k

krij

I

Sorbet van mangopassievrucht ijs & kokos

Tip 3 Mini

4,75

talë

TROPICAL DELIGHT

2 bollen vanille-ijs
& chocoladesaus

CRÈME BRÛLÉE

en
k
k o ffoffie m et e el e
ie, c h oc o m

