
Zuurdesem brood €5,50

KOUDE GERECHTEN KAAS EN VLEESWAREN

aiol i ,  basi l icumolie

met ansjovis
Groene olijven €5,-

wijnbladeren met r i jst en kruiden
Dolmas €5,75

Salade caprese €6,50
romatomaat, buffelmozzarel la, basi l icum

tomaat, komkommer, paprika, ui,  feta, ol i jven
Griekse salade €6,50

Met eendenleverkrul len +€5,-
Carpaccio Tartufo €8,50

kalfslende met toni jnmayonaise
Vitello tonnato €8,95

ansjovis in ' t  zuur met knoflook
Boquerones €5,50

gefr i tuurde ansjovis
Boquerones fritos €6

Serranohamkroketjes €7

gepaneerde inktvis met citroen
Calamares €7,50

met honing-mosterd
Sperziebonen tempura €6,50

gekruide fr ieten
Patatas bravas €5,95

gefr i tuurde milde peper met grof zeezout
Pimientos de padron €7,50

met paddestoelen en guacamole
Quesadilla €6

met tomatensalsa
Gehaktballetjes €7

gevuld met amandel
Dadels met spek €7

gebakken in knoflookboter
Garnalen  €8,50

gegratineerd met honing en pi jnboompitten
Geitenkaas €7

Fried chicken op z'n Koreaans
Pollo frito picante €7

achterham van Iberisch scharrelvarken 48+

Pata negra €17

Paleta Iberico, Dolce Zero en 

worst van Brandt en Levie

Vleeswarenplank €13

3 kazen met kweepeer en vi jgenbrood
Kaasplank €9,95

yuzu-soya en furikake
Sashimi van tonijn €9,95

VIS EN VLEES

rauwe zalm met mosterd di l le en mascarpone
Gravad lax €8,95

VEGETARISCH

 Geroosterde paprika €6
gevuld met pael la r i jst

Nieuw-Zeelands lam

Lamskotelet p.st €7,95

met jus van Pata Negra

Procureur Iberico €9,95

Chorizo €7
Spicy gebakken

veganist isch
Groentekroketjes €6,50

met rum-dadel compote 

Terrine van eendenlever €9,95

met tomatensalsa ansjovis en mozzarel la
Gegrilde aubergines €7

omelet met roseval, sjalot en seizoensgroente
Tortilla de patatas €6,50



MENU VAN DE CHEF
(V.A. 2 PERSONEN)

€32,50 P.P.

LAAT U VERRASSEN MET EEN
MENU VAN DE CHEF (ALLEEN PER

TAFEL TE BESTELLEN)
 

WIJNARRANGEMENT ERBIJ?
V.A. €17,50

WIJNARRANGEMENT
€17,50 P.P.

3 MOOIE WIJNEN

 
LUXE

WIJNARRANGEMENT
€22,50 P.P.

3 LUXE WIJNEN, INLC.
CHAMPAGNE

MENU'S EN
ARRANGEMENTEN

BIERARRANGEMENT
€17,50 P.P.

3 SPECIAALBIEREN

 
LUXE

BIERARRANGEMENT
€20 P.P.

4 SPECIAALBIEREN
 
 
 


