
€37,50

MINI’S VOOR 
MAXIMAAL GENIETEN

KAART DIGITAAL

SPELREGELS
Zou u ook niet graag van alles iets willen proeven? 
Dit kan nu met ons nieuwe concept

MINI’S VOOR 
MAXIMAAL GENIETEN.
U kunt genieten van meerdere gerechtjes in mini vorm, kort gezegd 
onze Mini’s. Om alles in goede banen te laten verlopen is het belangrijk 
om een aantal afspraken met elkaar te maken.

Alle personen aan tafel doen mee met het concept “Mini’s voor 
Maximaal genieten”. Gedurende de avond kunt u twee Mini’s per 
persoon per gang gelijktijdig bestellen. 
Wanneer u deze Mini’s genuttigd heeft, vult u wederom de kaart in door 
een streepje te zetten voor de door u gewenste Mini’s. De bediening 
levert deze kaart in bij onze koks in de keuken, zodra de gerechten 
bereid zijn worden deze aan tafel geserveerd. 

Het aantal gangen is onbeperkt, na 22.00 uur worden alleen nog 
nagerechten geserveerd, de laatste ronde om onze Mini’s te bestellen is 
om 22.30 uur.

Wij verwachten van u dat de door u bestelde mini’s geheel genuttigd 
worden, dit omdat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog 
in het vaandel hebben staan en verspilling hier niet bij past.

De prijs voor dit onbeperkte aantal Mini’s voor Maximaal 
genieten is € 37,50 per persoon 



Na 22.00 uur kunt u alleen nog nagerechten bestellen
Gezien onze prijsstelling serveren wij geen kraanwater.

Chaudfontaine rood of blauw 0,25 l €  2,40
Chaudfontaine rood of blauw 0,75 l €  4,75

Allergieën
Heeft u een allergie ? Laat het ons weten. 

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie en/of voedselintolerantie. Echter, 
kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit 100% uit te sluiten. 

HOOFDGERECHTEN
Quesadilla met pittig gekruid gehakt en kaas
Pikante kip in kerriesaus met rijst
Moksi Meti, Surinaamse bami met kip en gemarineerde varkensbuik
Broodje Bakkeljauw, gekruide Surinaamse vis
Chicken piri piri loaded fries
Nacho’s met roomkaas, guacamole, tomatendip, prei en ui-ringen (      )
Garnalen in pikante knoflookolie met stokbrood
Champignons in bierbeslag met knoflooksaus (      )
Gebakken kalfslever met meegebakken spek en ui
Pimentos de Padron, geroosterd met citroen, zout en peper (      )
Boerenschnitzel a la bonne femme
Rendang met naanbrood, rijst en koriander (Indonesisch rundvleesgerecht)
Saté van varkenshaas met friet en kroepoek
Braadstukje in eigen jus met aardappelpuree
Gegrilde steak met pepersaus en friet
Stamppot rauwe andijvie met spekjes en rookworst (kan      )
Gebakken zalm met pesto en tagliatelle
Huisgemaakte quiche lorraine (kan      )
Dagspecial
Om te delen: friet met mayonaise en curry (      )
Om te delen: gemengde rauwkostsalade (      )

NAGERECHTEN
Slagyoghurt met sinaasappel en geroosterde amandelen
Original New York Cheesecake
Milkshake koffie hazelnoot
Hoorntje met softijs
Softijs met kersen topping.
Pavlova, meringue met room en rood fruit in saus
Manchego met vijgenchutney

VOORGERECHTEN 

Rode bietensalade met geitenkaas, walnoot en honing (      )
Rundercarpaccio wrap met mosterd, dillemayonaise en pijnboompitten
Pita pastrami, mosterdzaad en knoflookmayonaise
Sushi van zalmtartaar , wasabi, sesamolie en limoensap
Rolmopssalade met aardappelen, augurk en appel
Voorjaarspaté met pluk sla en uienconfituur
Bruchetta met tomaat, basilicum en mozzarella (      )

SOEPEN
Tomatensoep met ballen en een scheutje room
Geroosterde paprikasoep (      )
Franse uiensoep gegratineerd met kaas
Soep van de dag


