Hoofdgerechten

Voorgerechten
1. ‘Japanese style’ ossenworst

7,00

Ossenworst, wasabidressing en limoenmayonaise

2. Oosterse smeersels met papadums

7,00

Muhammara, crème fraî che en brindjal

3. Tatsuta chicken

9,00

4. 2 Vietnamese vegetarisch loempia’s

7,00

5. Thaise kipsaté

9,00

6. Gamba’s in chili-knoflooksaus (8 stuks)
7. Makreel roedjak salade

12,00
11,00

Gerookte makreelfilet met een zoetzure chilidressing op een frisse salade met limoenmayonaise

8. Oosterse Langoustine (Noorse kreeftjes) cocktail

15,00

Langoustinestaartjes op een kleine salade van ijsbergsla, mango en
avocado, met een romige kokoscocktailsaus

13. Rendang
14. Sambal Goreng ajam

27,00
22,00

Indiaas
Bij deze curry’s serveren wij naanbrood en reita

15. Kip korma

24,00

Milde kipcurry met o.a. kokosroom, spinazie en courgette

16. Madras lamscurry (Schiermonnikoger lamsvlees)

Thais

17. Thaise maaltijdsalade met gebakken kip en cashewnoten

Sushirijst salade met in de basis - mango, avocado, gember flakes, wakamé , furikake
bosui, tomaat, komkommer, zeewier, edamame, limoenmayonaise en wasabi-sojadressing

20,00

Ijsbergsla, tauge, mango, komkommer, tomaat en avocado

18,00 hoofdgerecht
20,00
,,
24,00
,,
24,00
,,

Oesters
6 st. 18,00 12 st. 32,00
*wasabi-dressing, zeewier, furikake en limoenmayonaise 6 st. 20,00 12 st. 36,00
*met sjalotjes in rode wijnazijn, brood en boter

5,00
6,00
9,00

7,00

Geserveerd met mascarpone crème en chocolade pecannoten
25. Cheesecake met een saus van kersen, aardbeien, gember en kafir lime

26. Carrot cake met noten en mascarpone crème
27. Copa nata con nueces

7,00
7,00
8,00

Vanille roomijs met karamelsaus en gekarameliseerde walnoten.
28. Limoncello tartufo met een saus van kersen, aardbeien, gember en kafir lime

8,00

Kindergerechtjes
Kindergerechten worden geserveerd met frites, appelmoes en is keuze uit:
29. Kipnuggets 30. Mini loempia’s
8,00
31. Bitterballen 32. Kaasbitterballen
33. Kipsaté met rijst en atjar

8,00

34. Softijs met aardbeiensmaak
35. Softijs met chocoladesmaak

3,00
3,00

Kaasplank
36. 6 verschillende soorten kaas

14,00

met passende garnituren en brood

Rode curry (Kaeng phed)
Medium pittige curry
18. Vegan met tomaatjes, paprika, beukenzwam, bosui en koriander
19. Vis - langoustines, zalm en gamba’s

21,00
29,00

Biertip!

Japans

Teriyaki
Roerbakgerecht met Japanse sojasaus, bosui, edamame, paprika en beukenzwam

20. Vegan met eilander oesterzwammen
21. Kip teriyaki
22. Gamba’s en langoustines

250 ml

24. Tartufo Italiaanse ijstruffel van chocolade gevuld met sabayon.

29,00

Milde curry met o.a. lamsvlees, aubergine, tomaat, wortel, specerijen en yoghurt

Poké Bowl

Tomaat edamame bosui beukenzwam paprika
9. Vegan
10. Kip
11. Gamba’s en zalm

19,00

Kip in sambal kokossaus medium spicy met sajoer lodeh

Kippendij in satésaus op smaak gebracht door lemongrass en limeleaves.
Met gefrituurde uitjes en seroendeng

Thaise gele currysoep

12. Gado gado

De bekende kruidige rundvleesstoof met sajoer lodeh

Rol de slabladeren met de munt om de loempia’s heen voor een lekker frisse bite

11,00 voorgerecht
12,00
,,
14,00
,,
14,00
,,

Indisch
Lauwwarme salade van gebrande bloemkool, haricot verts, zoete paprika, taugé,
sojaboontjes met seroendeng, gefrituurde uitjes, kroepoek, ei en satésaus

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

Vegan met kimchi
Makreelroedjak
Verse zalm en tonijn
Beef teriyaki

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

Desserts

21,00
24,00
29,00

Libanees

23. Kruidige lamsstoof (Schiermonnikoger lamsvlees)
met o.a. za’atar en abrikozen , geserveerd met couscous en platbrood i.p.v. rijst

29,00

‘Wanda Weizen’ van de Fortuna brouwerij op Vlieland.
Lekker fris bier gemaakt met dryhopping techniek.
Speciaal gebrouwen voor het ‘Into the great wide open’ festival
op Vlieland. Vanwege het niet door gaan van het festival hebben
wij de hand kunnen leggen op een aantal dozen.
Top biertje bij onze curry’s .
€ 3,50

Wijntip!
Lekker bij de oosterse maaltijden:

Moody’s

Wit : Grüner Veltliner Karl Haimerl
Oostenrijk. Fris, kruidig, soepel 16,00
Viognier La Baume Frankrijk. Rond, vol, romig,
rijp fruit 15,00
Chardonnay/viognier Closerie d’Ibry
Frankrijk. Vol rijk complex 18,00

Rood : Spätburgunder nr. 22 Mayschoss Ahr
Duitsland Fruitig, rood fruit, soepel

21,00

Grenache, Syrah, Mouverdre Mas du Novi
Prestigi Frankrijk. Vol en kruidig, donker rood
fruit 19,00

Onze nieuwe wijnwinkel aan
de middenstreek nr.29
06 15458077
Hier vindt u al onze wijnen uit eigen
import maar ook lekkere portsoorten,
leuke gadgets op wijngebied, lekkers voor
bij de borrel en een assortiment
huisgemaakte soepen en stoofpotten
(diepvries) o.a. erwtensoep, rendang,
korma en gerechten van
Schiermonnikoger lamsvlees.

I.v.m. de huidige corona maatregelen bezorgen
wij dagelijks tussen 17.00 en 20.00 en op zaterdag tot 21.00.

BEZORGFOLDER NR.8
Geldig vanaf woensdag 2 januari 2022.
Alle informatie en prijzen in oude folders vervallen
hiermee.
Bestellen kan telefonisch en aan de deur en graag
minimaal 1 uur van te voren, wees er op tijd bij
want vol=vol.
0519 – 531133 Contactloos betalen met de pin is
mogelijk.

