café restaurant

Bites

VLEES

KIMCHI Koreaanse ingelegde groenten

375

black angus bavette pan gebakken malse steak, geserveerd met chimichurri

950

EDAMAME japanse sojaboontjes met zeezout

4

sate ayam Indonesische kipsaté met kroepoek, gebakken ui en satésaus

750

FLATBREAD HUMMUS met olijfolie en cayenne

4

Sticky buffalo wings uit de USA met blauwe kaassaus en bleekselderij

750

burger biologisch rundvlees met bacon, kaas, augurk, sla en tomaat

775

Al onze streetfood is van hoge kwaliteit maar als we dan
toch moeten kiezen; de Chef’s specialiteit is onze Biologische
Indonesische Rendang. Heerlijk mals en perfect op smaak,
geserveerd met jasmijnrijst.

rendang Indonesische biologische runderstoof met jasmijnrijst
Lamskebab van de grill met geroosterde tomaat en tzatziki

SOEP
Soto AYam Indonesische kippensoep met limoenblad, sereh, noedels, aardappel, ei en lenteui

7

Tom Yum Goong Thaise zoetzure garnalensoep met citroengras, gember, limoen en kokosmelk

8

Caribische Soep zoete aardappel, kokos, kerrie en nootmuskaat

650

575

Pompoen curry Thaise curry met aubergine, kokos, Thaise basilicum, cashew en jasmijnrijst

675

Tempura Yasai groenten in krokant Japans beslag met ponzu dip

675

Vega burger aubergine met gekruide aardappel, wortel, bloemkool en mangochutney
Bourekia Griekse filodeeg driehoekjes gevuld met spinazie en feta

7
650

zin in een quesadilla of een schaal nacho’s bij je streetfood?
Kijk op onze snackkaart voor nog meer inspiratie!

VIS
Fish Taco Mexicaanse taco gevuld met schelvis, rode kool, pico de gallo, zure room en lime
Black Tiger Gamba’s met gember, zwarte boontjes, lenteui en mango
Pijlinktvis avocado, chili, limoen en gebakken uitjes
Papaja Salade Thaise salade met papaja, kousenband, wortel, pinda, limoen en vissaus
Tod Man Pla Thaise viskoekjes met onze huisgemaakte chilisaus

850

KIDS
Pannenkoek stroop / kaas / kaas en spek

5/6

Hartige pannenkoek met salami, kaas en tomaat

650

Kinderburger biologisch rundvlees met augurk, tomaat, ketchup en mayo

750

VEGA
Vietnamese loempiaatjes huisgemaakt met shiitake, waterkastanje en bamboe

8

Het vlees van onze burger is niet alleen 100% biologisch, maar ook afkomstig van
Nederlandse koeien. op die manier garanderen we zowel een beter dierenwelzijn
als ook minder belasting op het milieu vanwege transport uit verre oorden.

SIDES
Huisgemaakte frietjes		

425

Zoete aardappel frietjes		

5

Nasi Goreng gebakken Indonesische rijst

450

Groene groenten salade met miso-limoen dressing

550

ZOET
650
9
750
8
625

Churros met suiker, kaneel en warme chocoladesaus

650

halo halo tumbler gevuld met mango ijs, zoete azuki, kokosjelly, jackfruit en gecondenseerde melk

650

spekkoek met kokosijs		

5

affogato biologisch vanilleijs overgoten met warme espresso

4

