WIJNEN
Onze wijnkaart bevat wijnen uit de klassieke wijnlanden, maar
ook wijnen uit de “nieuwe” wereld. Wij schenken meerdere
huiswijnen per glas en hebben daarnaast een mooie selectie
wijnen per fles. Advies nodig of een van onze huiswijnen
proeven? Vraag daar gerust om, wij helpen u graag.

MENU
BLEECKERSTREET
GIN-TONIC
We love Gin-Tonic
Begin 2017, na veel verschillende gin's geproefd te hebben
borrelde bij ons het idee op onze eigen gin te ontwikkelen,
een half jaar later, in samenwerking met distilleerderij de
“Pronckheer” staat de Bleeckerstreet-gin bij ons op de
schap. Onze gin is gebaseerd op de geuren, kleuren en
smaken die terug te vinden zijn in Bleeckerstreet in New
York. Europese jeneverbes, Italiaanse citrus en Aziatische
hinten van gember en Szechuanpeper maken onze gin tot
een ware gin vol “spice en spanning”. Wij serveren deze gin
met een slice gember en zestes van citroen.

Een straat in Manhattan New York, gevuld met oude
boetiekjes, bars en leuke restaurants uit alle werelddelen.
Wat gaan we doen? Eindeloos genieten in de breedste zin!
Voor een vast bedrag van € 32.50 de hele avond genieten
van gerechten uit de hele wereld. Deze serveren wij in het
midden van de tafel zodat jullie kunnen delen, proeven en
genieten. Warme, koude, hartige, zoete gerechten...
het is aan jullie.

Nog niet bekend met Gin-Tonic? Vraag dan om onze
Gin-Tonic proeverij en ervaar de verschillen. 5 verschillende
gin’s voor € 15.00.
Kijk voor meer gin-tonic’s op onze drankenkaart.

Kinderen tot 4 jaar gratis (1 per betalende volwassene).
Van 5 tot 12 jaar rekenen wij € 2,- per levensjaar.

SHARED DINING
Onbeperkt tafelen voor € 32.50

SHARED DINING
Onbeperkt tafelen voor € 32.50

SALADS

HOT

Couscous salade met jonge schapenkaas

Kroketje van oude kaas

Zonnebloempitten • kikkererwten • paprika

Augurk • mosterddip

Burrata

Gebakken hele sliptong • Citroen

Asperges • basilicum • Parmezaan

Gamba’s pil-pil

Geitenkaas

Knoflook • Spaanse peper

Rucola • honing • walnoten

Kebab van knolselderij

Asian gado-gado chicken salad (evt.

)

Pita • rodekool salade • knoflooksaus

Kippendij • taugé • pinda • ei

Risotto gamberi

Salade van watermeloen

Gamba • Parmezaan • doperwten • chorizo

Serranoham • tomaat • rucola • noten

Brie in bladerdeeg

COLD

• Appelcompôte

Sweet fries greek style
Griekse witte kaas • rode ui • komkommer • tomaat
Krokante Babi Pangang

Bruschetta classico
Tomaat • knoflook • basilicum • ui
Met onze gin gemarineerde zalm
Gin mayonaise • citroen

Tomaat • gember • atjar • kroepoek
Vitello tonato (lauw-warm)
Kalfspicana • tonijnsaus • tomaat • kappertjes

Steak tartaar van ossenworst

CHARCOAL-OVEN

Augurk • kappertjes • ui • peterselie • ei
Sashimi van zalm

Köfte van kip

Wasabi • soja • gember

Tzatziki • feta • tomaat

Open sushi “spicy tuna”

Black Angusspies

Nori • tonijnsalade • Spaanse peper

Saus van gepofte knoflook

Carpaccio Frans

Daging Smoor

Truffel • oude kaas • noten • rucola

Runderstoof • zoetzure komkommer • krokante uitjes

Carpaccio Italiaans

Champignons a la escargot

Pesto • Parmezaan • pijnboompitten • rucola

Champignons • knoflookboter • peterselie

Carpaccio Spaans

SIDE DISHES
HOT

Aioli • chorizo • manchego • rucola
Carpaccio van de dag • Vertellen wij u graag
Onigiri van zalm

Patat met mayonaise

Rijst • pulled zalm • surimi • zeesla • soja

Oma’s sla (kropsla, ei, komkommer, tomaat en slasaus)
Gekruide potato wedges

HOT
American chicken tenders
Crispy chicken • smokey paprika dip • jalapeño • lente-ui
Teriyaki van zalm
Oosterse groentes • sesam • knoflook
Gyoza van kip
Truffelmayonaise • lente-ui • oosterse sojasaus
Kreeftensoep
Crème fraîche • lente-ui
Soep van vandaag • Vertellen wij u graag
Knoflook chili mosselen
Knoflook • chilipeper

SWEETS
WIJNEN
Parfait van Oreo • Aardbeiencompôte
Hangop van banaan
Salted caramel • chocoladecrisp
Sorbetijs
Citroenijs • frambozenijs • slagroom
Brownie van pure chocolade • Sinaasappelcrème
Cheesecake
Bastognekoek • lemoncurd
Kaasplankje
Vijgenjam • kletsenbrood

In onze keuken houden wij rekening met de wensen betreffende allergenen. Echter blijft het mogelijk dat er ondanks alle
voorzorgsmaatregelen sporen van allergenen in een van de geserveerde gerechten voorkomen.

