menukaart

Voorgerechten
Erben Wennemars					5,50
Romige courgettesoep met verse ui en muntolie
Vitello TONATO						8,00
Klassiek Italiaans gerecht van kalfsfricandeau, tonijn en een
groene salade
Toffe peer							7,00
Peer uit de oven gevuld met geitenkaas, walnoot, honing en tijm
antipasti							12,50
Plankgerecht met onderv andere parmaham, spinata Romana,
olijven, mozzarella, ciabatta en diverse gegrilde groenten

hoofdgerechten
burgerplicht						14,00
Vegaburger van gegrilde portobello, gemarineerde komkommer
en wortel, guacamole en miso
happie meal							7,50
Voor de kinderen, letterfriet, kipstokjes met paprika en appelmoes
risotterdam						12,00
Risotto met onder andere parmaham, paprika en tuinkers (vegetarisch mogelijk)
Pokebowl							13,50
HawaÏaans gerecht met onder andere rijst, verse zalm, edamame, mango en een zeewiersalade
Muchomo							12,50
Oegandees vleesgerecht met gemarineerd en gegrild rundvlees,
kleurrijke groente en friet

desserts
cherry cheesecake					6,00
Kersencheesecake van Koekela
Oreo chocoladetaart					5,50
Oreotaart met slagroom en pure chocolade
pannacotta						5,50
Vanille panna cotta met roodfruit
kabalagala						4,50
Traditioneel Oegandees dessert met kokospannenkoekjes,
banaan en limoen
sorbet met zo’n typisch koekje			
5,00
Mangoijs, citroenijs, aardbeienijs, mango, perziken, slagroom
Grand dessert (twee personen)			

14,00

bijgerechten // borrelHAPJES
gegrilde groenten					4,00
Div. kleur paprika, champignon, courgettes, sjalotten
chapati							3,50
chapati’s, hummus, baba ganoush, aioli, riata
extra friet							2,50
Normaal, wedges of mafioso (parmezaan & truffelmayo 4,50)
Biba’s								3,00		
Portie van 8 bitterballen
nacho’s							5,00
Nachochips, romatomaat, bosui, crème fraîche, geraspte kaas,

dranken

Frisdranken
Sjaarzenpils Cola 					
2,50
Laat de hoop maar varen Cola zero 		
2,50
Keukencienas Sinas 					
2,50
Regenboogdrankje Cassis 				
2,50
Ice Teek Ice tea lemon 				
2,50
Tranen uit Boxtel Ice tea green 				
2,50
Holle bolle Bonsai Seven up 				
2,50
Salutonic Tonic 						2,50
Heiltjes favoriet Ginger ale 					2,50
Lekker roze (18+) Fristi 					2,50
Warme dranken
Vloeibare hippoep Chocomel
			2,50
Jan Wil’m Espresso 						2,15
Bakkie de Harder Koffie 					
2,25
Uitmunthee Munt thee 					2,75
HMThee Thee 						2,25
Cappucino Cappuccino 		
			2,50
Wijnen
Niet te weinig wijn, anders 		
			3,50
word het suf Rode wijn
Shinewine Witte wijn						3,50
Lekker roze Rosé 						3,50
Bieren
Amicus Bert Pils 						2,75
Bas Radler Radler 						3,00
Pelgrim speciaalbier					4,50

