
SALADES

CAESAR SALADE 
met gerookte kip, ansjovis en caesardressing

SALADE CEVICHE
van makreel met avocado, venkel, mango en leche de tigre

WISSELENDE VEGETARISCHE SALADE

SOEP

SOEP VAN DE DAG

PASTA

VONGOLE
met knoflook, Spaanse peper, peterselie en witte wijn

CARBONARA 
met pancetta, ei, parmezaan en zwarte peper

SPINAZIE
met ricotta, mozzarella, parmezaan en pijnboompitten

KLEINE  GERECHTEN

STEAK TARTAAR
met aardappelsalade, 64 graden eidooier 
en kappertjesmayonaise 

CEVICHE
van makreel tartaar met radijs, asperge en bergamot

MOUSSE VAN PIERRE ROBERT
met gekaramelliseerde pecannoten en rode biet

GROTE GERECHTEN

VIS VAN DE DAG

RISOTTO
met asperge, gekarameliseerde pecannoten en parmezaan

GEGRILDE DIAMANTHAAS
met gerookte hollandaise en pastinaakcréme

BRISKET
met gepofte aardappel, mais, bospeen en eigen jus

CHEESEBURGER van run d
met bacon, jalapeños, cheddar, ui ringen,  bbq saus en friet

VEGABURGER van kikkerer w t
met cheddar, gegrilde courgette, tomatenchutney,
 yoghurt-tahinsaus en friet

KARA AGE BURGER van kip
met misomayonaise, zoetzuur van rode ui, nori mash en friet

BIJGERECHTEN

VERSE FRIET

KLEINE SALADE

SEIZOENSGROENTEN

DESSERT

TARTELETTE
met bosvruchten, witte chocolade, limoen en yoghurt-limoenijs

COUPE ROMANOFF
gemarineerde aardbeien, aceto balsamico, pistache 
en basilicum roomijs 

KAASPLANK
met kletzenbrood en kweeperencompote

HUISGEDRAAID IJS
3 bollen

BARBITES

HUISGEMAAKTE GEHAKTBAL
met jus, mosterdmayonaise en cornichons

BROOD
met smeersels

GEMARINEERDE OLIJVEN

VERSE FRIET
met mayonaise

BITTERBALLEN   6 stuks

OESTERZWAM KROKETJES   6 stuks

GAMBA KROKETJES   6 stuks

BITTERGARNITUUR  12 stuks
bitterballen, mini frikandellen, mini kaassoufflés 
en vlammetjes

VEGA BITTERGARNITUUR  12 stuks
vlammetjes, mini kaassoufflés, loempia’s 
en oesterzwam kroketjes

KAASPLANK  portie van 3 of  6
met kletzenbrood en kweeperencompôte

CHARCUTERIE  portie van 3 of  6
met olijven en piccalilly

MIXPLANK WEENA
kazen, charcuterie, olijven, bitterballen 
en mini kaassoufflés

MIXPLANK DELUXE
kazen, charcuterie, olijven, gamba kroketjes, 
mini kaassoufflés en pulled pork
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ONTBIJT & TOAST

ROEREI
op brood met truffel, zalm of bacon (tot 12 uur)

GRANOLA
met yoghurt en honing

TOAST AVOCADO
met zalm, nori mash, mierikswortel en paksoi

met mozzarella, geroosterde vijgen en rucola 

met parmaham en geroosterde cherrytomaatjes

HUISGEMAAKTE GEHAKTBAL
op toast met cornichons en mosterdmayonaise

BROOD 
Landbrood van Jordy’s Bakery (wit of volkoren)

BROODJE VAN DE DAG

STEAK TARTAAR 
met kappertjesmayonaise

KRABSALADE 
met groene curry en gegrilde little gem

WARME BEENHAM
met gepofte ui en mosterd dille dressing

BIETENHUMMUS
met groene appel en witlof

CLUB SANDWICH
met kip, bacon, kaas, tomaat en basilicummayonaise

TWEE KROKETTEN
met mosterd

GEGRATINEERDE 

BOTERHAMMEN

PULLED PORK 
met jalapeños, rode ui en bbq saus

TONIJNSALADE 
met jalapeños en cheddar

GEROOSTERDE PAPRIKA
met pesto, pijnboompitten en Grana Padano

Weena

tot 17 uur
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