Voorgerechten

Hoofdgerechten

1. ‘Japanese style’ ossenworst

7,00

Ossenworst, wasabidressing en limoenmayonaise

2. Oosterse smeersels met papadums

7,00

Muhammara (paprika/walnootdip) crème fraîche
Brindjal (spicy aubergine/groentedip)

3. Tatsuta chicken

9,00

In tempurabeslag gefrituurde stukjes gemarineerde kippendij
geserveerd met yakitorisaus, bosui en limoenmayonaise

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rijst en
zijn voldoende voor twee personen

Indisch
15. Gado gado

16,00

Groentesalade met seroendeng, gefrituurde uitjes, kroepoek, ei en satésaus
Bij onderstaande Indische gerechten serveren wij naast de rijst ook sajoer lodeh \(groenteschotel)

16. Buikspek in chili-knoflooksaus

20,00

ui, tomaat, knoflook, sambal en specerijen

4. 2 Vietnamese loempia’s met sla, munt,

6,00

17. Rendang

9,00

Indiaas

chilisaus en nuoc mam (limoendressing)
De slabladeren met de munt om de loempia’s heen rollen en
dippen in de nuoc mam of chilisaus

6. Thaise kipsaté
Kippendij en satésaus met de specifieke smaak van
lemongrass en limeleaves. Met gefrituurde uitjes en seroendeng

25,00

De bekende kruidige milde rundvleescurry

Bij deze curry’s serveren wij tevens naan (brood)

7. Gamba’s in chili-knoflooksaus

11,00

18. Kip korma

21,00

Milde kipcurry o.a. kokosroom, spinazie en courgette

19. Vegan tikka masala

20,00

Linzen courgette, tomaat, ui, kruiden, specerijen en Griekse yoghurt

Thais
Rode curry (Kaeng phed)
Medium pittige curry met tomaatjes, paprika, beukenzwam, bosui en koriander

(sushirijst-salade)
Verkrijgbaar als voorgerecht of hoofdgerecht
Sushirijst, mango, avocado, ingelegde gember, wakamé, bosui, tomaat, edamame, furikake,
limoenmayonaise en wasabi-sojadressing

8. Poké bowl vegetarisch
9. Poké bowl verse zalm en tonijn
10. Poké bowl Hollandse garnalen
11. Poké bowl beef tataki (ossenhaas)

kl. 10,00
kl. 15,00
kl. 14,00
kl. 14,00

20. Asperges (vegan)
21. Vis zalm, witvis en gamba’s
gr.
gr.
gr.
gr.

16,00
23,00
21,00
21,00

Oesters
Creuses afhankelijk van de beschikbaarheid Zeeuwse, Franse of Ierse
*met sjalotjes in rode wijnazijn, brood en boter
6 st. 15,00 12 st. 26,00
*wasabi-dressing, zeewier, furikake en limoenmayonaise
6 st. 18,00 12 st. 30,00

22,00
26,00

Japans
Teriyaki
Roerbakgerecht met Japanse sojasaus, bosui, edamame, paprika en paddenstoelen

22. Asperges (vegan)
23. Beef teriyaki plakjes ossenhaas
24. Surf and turf gamba’s en ossenhaas

Desserts
25. Tartufo classico

Soepen

7,00

Italiaanse ijstruffel van chocolade met een vulling van sabayon. Slagroom apart

250 ml

12. Thaise gele currysoep (vegan)
13. Currysoep met gamba’s
14. Kombu dashi zalm

22,00
28,00
28,00

5,00
9,00
10,00

Japanse bouillon van o.a. zeewier met zalm, bosui en beukenzwam

26. Merengue met koude vanillecrème

7,00

Geserveerd met een saus van rood fruit

27. Tartufo limoncello

7,00

Ijstruffel van citroenijs met limoncello geserveerd met frambozencouillis

28. Copa nata con nueces

8,00

Vanille roomijs met karamelsaus en gekarameliseerde walnoten.

Kindergerechtjes
Kindergerechten worden geserveerd met frites, appelmoes en is keuze uit:
34. Kipnuggets 35. Mini loempia’s
8,00
36. Bitterballen 37. Kaasbitterballen
38. Kipsaté met rijst en atjar

8,00

39. Spring-twister (waterijs)
40. Softijs met aardbeiensaus
41. Softijs met chocoladesaus

2,00
3,00
3,00

Kaasplank
42. 6 verschillende soorten kaas
met passende garnituren en brood

12,00

Lekker wijntje of koud
biertje bij de maaltijd?
Wij adviseren u graag!
Witte wijn

Gelber Muskateller Weingut Pfirmann Pfaltz

13,00

Desir Blanc - chardonnay, viognier, rousanne en muscat
Croix Gratiot Montagnac Languedoc

11,00
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Rode wijn

St. Laurent Karl Haimerl

Kamptal Oostenrijk

Paul Mas syrah, grenache en mourvèdre Languedoc

11,00
15,00

Geldig van 28 april 2021
tot wie weet..?
Alle informatie en prijzen in oude folders vervallen hiermee.

Of loop even onze nieuwe
wijnwinkel binnen

Wij bezorgen dagelijks tussen 17.00 uur en 20.00 uur
Op zaterdag bezorgen wij tot 21.00 uur
Bestellen kan telefonisch en aan de deur.

0519 - 531133
Contactloos betalen met de pin is mogelijk.

Nieuw in het dorp!
Middenstreek 29

Hier vindt u al onze wijnen uit
eigen import
Middenstreek 29 naast
Schierfashion

