Wereldse Bites!
Van maandag t/m zondag
bieden wij u aan om onbezorgd
van onze Wereldse bites te
genieten. U kunt bestellen tot
22.00 uur.
U kunt per persoon per ronde
maximaal 2 (verschillende)
gerechten bestellen. Per
gezelschap hebben wij echter
wel een maximum van 6
verschillende gerechten per
ronde. U kunt weer nieuwe
gerechten bestellen als u deze
gerechten op heeft.
Voor niet opgegeten gerechten
zullen wij € 2,00 per gerecht in
rekening brengen.
Onbeperkt Wereldse bites eten
kan alleen als alle personen van
het gezelschap hiervoor kiezen.
Het is een avond vullend
arrangement. Bij drukte kan het
iets langer duren voordat de
bestellingen geserveerd worden.
In dat geval zal onze bediening u
op de hoogte brengen.
De kosten voor onbeperkt
Wereldse bites bedragen:
zondag t/m donderdag €24,50
vrijdag & zaterdag
€27,50
Op feestdagen rekenen wij het
weekendtarief van € 27,50.
Natuurlijk kunt u onze Wereldse
bites ook los bestellen.

BROODPLANK
Breekbrood met kruidenboter, tapenade
en aioli

HOOFDGERECHTEN
€ 4,95

VOORGERECHTEN
Soep van geroosterde tomaat met croutons

€ 4,25

Mais soep met kip of vegetarisch

€ 4,50

Soep van het moment

€ 4,95

Carpaccio met Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffeldressing

€ 9,95

Charcuterie diverse Spaanse vleeswaren,
geserveerd met olijven en brood

€ 8,25

Hollandse Garnalencocktail met whiskey
cocktailsaus en frisse salade

€ 9,50

MAALTIJDSALADES
Scampisalade met rode ui, kappertjes,
tomaat, croutons en dilledressing

Kl € 8,95
Gr € 11,95

Salade kip teriyaki met tomaat, komkommer
en gefrituurde uitjes

Kl € 7,95
Gr € 10,95

Carpacciosalade met pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat en
truffeldressing

Kl € 8,95
Gr € 11,95

Geitenkaassalade met geroosterde paprika,
noten, tomaat en sojadressing

Kl € 7,95
Gr € 10,95

Salade Surf&Turf met gegrilde bavette,
scampi's, rode ui, tomaat, komkommer en
chimichurri

Kl € 9,95
Gr € 13,95

WERELDSE BITES

Kogelbiefstuk met groene groente
Pepersaus
Rode wijnsaus
Kruidenboter
Gebakken ui en/of champignons

€ 17,75
+ € 1,50
+ € 1,50
+ € 1,00
+ € 1,50

de porties zijn voor 1 persoon

Gegrilde kalfsribeye met ratatouille en
rodewijnsaus

€ 18,75

Gegrilde bavette met vergeten groenten

€ 19,75

Aardappel tortilla's
Patatas bravas met pikante
tomatensaus en cheddar
Zoete aardappel uit de oven

Mixed grill met Kipfilet, Lamskotelet, Biefstuk
en spare ribs

€ 21,50

Zalmfilet op een bedje van spinazie en
limoensaus

€ 17,95

Vegetarische gerechten

Sliptong in roomboter gebakken

€ 21,50

Zeebaarsfilet met pasta en paprikaroomsaus

€ 18,95

Spare ribs met chilisaus

€ 16,95

Varkenshaas saté met kroepoek, atjar en
gebakken ui

€ 17,95

Vegetarische trio met tomaten couscous,
falafel burger en een groente quiche

€ 16,95

Champignons gebakken in knoflook
Pasta salade met dilledressing
Tomaten salade
Gefrituurde uienringen met aioli
Groentekroketjes
Gemarineerde olijven
Griekse salade met olijven, feta,
tomaat, ui en komkommer
Peppadew gevuld met roomkaas
Gepofte cerisetomaatjes
Nacho's met cheddar, guacamole en
tomatensalsa
Manchego met aceto balsamico
Falafel burger op een broodje met
knoflooksaus en sla
Groente quiche

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met huisgemaakte friet, mayonaise en
salade.

NAGERECHTEN
Dame Noir bolletjes donkere chocoladeijs
met vanillesaus en slagroom
Crème brûlée van sinaasappel geserveerd
met vanilleroomijs
Brownie met witte chocolade en walnoot
geserveerd met stracciatella ijs en slagroom
Warme wafel met kersen en slagroom
Winterse ijscoupe met cappuccino ijs,
stracciatella ijs en chocolade ijs met slagroom

€ 4,95

Aardappelgerechten

Vleesgerechten

€ 3,25

€ 3,25

Gemarineerde kipvleugels
Biefstukpuntjes in ketjapsaus
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus
Kipblokjes in honing-mosterdsaus
Brie met serranoham
Kleine carpaccio met Parmezaanse kaas
en truffelmayonaise
Lamskoteletje met tzatziki
Dadels met spek in rode wijnsaus
Chorizokroketjes
Plateau met hammetjes en worstjes
Kipspiesjes met truffel mayonaise
Yakatori spiesjes
Chorizoworst op spaanse wijze met ui,
knoflook, sherry

Visgerechten

€ 6,95
€ 4,95
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€ 5,50

Scampi's in chiliroomsaus
Inktvisringen met aioli
Victoriabaars met Thaise currysaus
Zalmfiletje in limoensaus
Gepaneerde mosselen (€ 4,00)
Gefrituurde garnalen met chilisaus
Garnalen Cocktail whiskey cocktailsaus

Desserts

€ 4,95
€ 4,95

€ 4,50

Churros met nutella
Pim's parfait met chocoladesaus
Tiramisu van Bastogne koekjes
Brownie met stracciatella ijs
Bent u allergisch voor één van de wettelijke allergenen,
meld het ons. Wij kunnen echter niet garanderen dat
onze producten en gerechten geen sporen van
allergenen bevatten, omdat deze bij ons wel in de
keuken verwerkt worden.

€ 3,50

