Borrelkaart
Bitterballen

8,00

12 stuks met mosterd

Bittergarnituur deluxe

9,75

14 stuks met mayonaise, mosterd en curry

Tapasplank

24,50

Diverse luxe koude en warme hapjes en broodmix

Borrelplank

19,75

Luxe vleeswaren, kaas, olijven, bittergarnituur en broodmix

Cha sieuw

9,75

Oosters gemarineerd varkensvlees in zoet-zure saus

Gebakken champignons

8,75

Gebakken in roomboter en knoflook

Beefreepjes teriyaki

10,00

Biefstuk reepjes met huisgemaakte teriyaki

Spaanse gehaktballen

8,75

Pittige tomatensaus

Nacho's naturel

7,50

Avocadodip en salsadip

Nacho's cheese

8,75

Gesmolten kaas, avocadodip en salsadip

Nacho's speciaal

10,75

Gesmolten kaas, gekruid gehakt, rode ui, tomaat, avocadodip en salsadip

Sharing a Super Tosti
Mexican

9,50

Gekruid gehakt, kaas, rode ui, tomaat en texmex-saus

Salami

9,50

Salami, brie, rode ui en kruidenkaas

Veggie

9,50

Geitenkaas, honing, pijnboompitten, appel en courgette

Hawaï

8,50

Ham, kaas en ananas

Tonijn

9,50

Tonijn, rode ui, jonge kaas en tomaat

Croque monsieur

7,00

Ham en kaas

Croque madame

8,00

Ham, kaas en een spiegelei
* U kunt uw XL tosti's ook in de pan in boter laten bakken

Superbowl
Een bowl vol frisse rauwe groenten en fruit met verse vis of vlees, geserveerd met rijst.
U kunt de superbowls ook vegetarisch bestellen voor 11,75

Superbowl rauwe tonijn

15,75

Sojasaus en sesamzaad

Superbowl rauwe zalm

15,75

Superbowl Thaise kip

15,75

Superbowl biefstuk teriyaki

15,75

Sojasaus en sesamzaad

Kip op Thaise wijze met lemongrass

Biefstuk reepjes met huisgemaakte teriyaki

Superbowl gebakken garnaal

15,75

Geserveerd met kokos-chilisaus

Superbowl daging smoor

15,75

Indisch gestoofd rundvlees

Superbowl Cha Sieuw

15,75

Oosters gemarineerd varkensvlees in zoet-zure saus
*U kunt de superbowls ook bestellen met XL toast in plaats van rijst.

Typisch Biesbosch
Op het gemakske bij een Bergsch bakske

5,75

koffielikeur naast de koffie

Bergsch snoepke

5,75

Romige latte macchiato likeur naast de koffie

Bergsch genot

5,75

Babbelaar likeur naast de koffie

Bergsch peerke

5,75

Perenlikeur naast de koffie

Wittekop

4,75

Hooggistend Saison witbier uit de Biesbosch 6,5%
( winnaar Brussels Beer Challenge 2017 en
winnaar Dutch Beer Experience 2018 )

Special uit Texel
Texels Seumer Fugel

4,75

Fris tarwe bier met zeezout 3,9%
* Vraagt u gerust naar onze uitgebreide lunch of menukaart

