Bites

Charcuterie

Lunchgerechten
Burrata gazpacho

Kaasplank

Truffelkroketjes 6 st. Balsamico-mayonaise
Garnalen kroketjes 6 st. Dijonmayonaise
Old Amsterdam kaasbitterballen 8 st. Dijonmayonaise
Rundvleesbitterballen 8 st. Dijonmayonaise

7
7
7
7

Geserveerd met cornichons, balsamico-uitjes,
rucola, gezouten boter, brood

Paisanella - grove salami van Levoni

9

romige burrata in een koud Spaans soepje van
tomaat, komkommer en jalapêno peper met
avocado en croûtons.

Tatsuta in tempura gefrituurde kippendij

9

Truffelmortadella van Levoni

11

Noordzee vissoep

Rillettes van gans

11

met yakitori, bosui en limoenmayonaise

Worstplankje

9

6
gekruid zeezout, Griekse yoghurt, za’atar en gefrituurde uitjes

6

keuze uit boerenkaas of achterham

Landbrood muhammara

7

avocado, walnoot en gegrilde paprika

Landbrood Caprimera

8

Baguette Martino

8

filet American, spicy ketchup, augurk, bosui en ei

Oesters

‘Minerva’ makreelfilet

8

‘Ortiz’ bonito del Norte

10

Libanees platbrood

‘Ortiz’ Bonito Ventresca

Schoeg, feta, spinazie, rucola, granaatappel,
olijven, artisjokken, Griekse yoghurt en za’atar

16

‘Ortiz’ sardines in olijfolie

10

‘La Quiberonnaise’ sardines au Piment

12

Zeebaarsfilet met platbrood

‘La perle des dieux’ au beurre a l’ail

Krokant gebakken zeebaarsfilet op Libanees
platbrood met spinazie, rucola, olijf, granaatappel,
artisjok, schoeg en yoghurt

L’atelier du cuisiner

French style
Per stuk
sjalotjes in rode wijn azijn, brood, boter, tabasco.
Japanese style
zeewier, wasabi-dressing, yuzumayonaise,
furikake, bosui

3

Per stuk 3,5

3 French style oesters met een Bloody Gary
15
Bloody Gary – Tomatensangrita met tequila en bleekselderij

23

Rosé gegrilde tonijnmoot op een salade
‘à la Niçoise’ geserveerd met frites en aïoli

sardines gemarineerd in specerijen
12

sardines in knoflookboter (verwarmd)

Vanaf 3 stuks

18

Mediterrane tonijnsalade

‘Paco Lafuente’ Zamburiñas en salsa de viera
mini coquilles in tomatensalsa

12

Alla putanesca vegan

16

Con scampi e conchiglie

24

Al ragu di cinghiale

23

Stoof van wild zwijn, rode wijn, tomaat, kruiden,
gedroogde Parmaham, creme fraiche

Nagerechten
Flat white Martini

9

After diner cocktail met Baileys, vodka en een espresso
23

Chocolademousse

8

Chocolademousse, cake met mandarijn likeur, mango
en chocolade pecannoten

Copa nata con nueces

8

Ijsdessert van Menorquina - roomijs, karamelsaus en
gekarameliseerde walnoten

11

inktvis in piquillo paprika en citroen

19

Langoustines, coquilles, olijven, kappertjes,
kerstomaat, knoflook, lavas, lamsoren

14
Geroosterde ossenhaas carpaccio op een salade
van rucola, olijven, zontomaatjes, pijnboompitten,
balsamico- vinaigrette, Parmezaanse kaas
en truffel mayonaise.
Ook verkrijgbaar als hoofdgerecht
Dan geserveerd met frites.
23

witte tonijn in olijfolie

de vettere en zachtere buik van de tonijn

geitenkaas met rozemarijn en tijm, muhammara,
gegrilde paprika en venkel, rucola en honing

18

Tagliata

Geserveerd met daslook-aïoli,
kruidige ketchup, sla, brood

Alla putanesca ‘Ortiz ansjovis’
Olijven, kappertjes, chilipeper, knoflook, tomaat en Ortiz ansjovis

rauwe coquille, zalm en tonijn, meclunsalade,
mango, avocado, furikake, wasabidressing
en limoenmayonaise

Visconserven

Belegde broodjes
Baguette met boter, rucola en augurk,

Verse spaghetti
10

Sashimi salade

Gefrituurde padron pepers

13

14

met za’atar, muhammara, Taggiasche olijven,
padron pepers en broodkruim

8

6 Soorten buitenlandse en streek kazen
vruchtenbrood, noten, gedroogde zuidvruchten
en confit van Van Woerkom

romige vissoep met Hollandse garnalen, zalm
en zeebaarsfilet. Brood met rouille

Griekse yoghurt

grillworst met kaas, boerenleverworst en droge worst

Mini artisjokken Franse vinaigrette en brood

11

Lunch wijntip
Rosé uit eigen import
St. George d’Ibry Languedoc
Excelence
La Grande Vague

Tartuffo limoncello

10

Citroen en limoncello ijstaartje met
Hollandse aardbeien en slagroom

Trifle

8

Mascarpone, boerencake en een saus van aardbei, kers
en kaffir lime
glas 4,75 fles 22,00
glas 6,50 fles 30,00

Hollandse aardbeien
Cheesecake-ijs, pistachepitten en slagroom

11

Lekker flesje wijn met een borrelhapje voor
thuis? Kom eens langs bij onze Vinotheek met wijnen
uit eigen import op Middenstreek 29!

LUNCHKAART

