IN DE OLIE
Bitterballen				
met Groninger mosterd

6 st.
10 st.		

4,50
7,00

Vegan bitterballen			
met Groninger mosterd

6 st.

6,00

Thai Green Curry vegan bitterballen 8 st.
met chilisaus

6,50

Calamares
met aioli

Lekker lang borrelen is het nieuwe uit eten
gaan, en dat juichen wij alleen maar toe!
Daarom hebben wij de ultieme borrelkaart
gecreëerd, waarmee je uren kunt tafelen,
samen kan delen en heel veel kunt proeven!

OM TE DELEN

portie

6,50

Garnalenkroketjes 			
met kerriemayonaise

6 st.
10 st.

5,50
8,50

Kaasstengels
met chilisaus

6 st.
10 st.

5,50
8,50

Vlammetjes
met chilisaus

6 st.
10 st.

5,50
8,50

Bittergarnituur		
16 st.
Bitterballen, kaastengels,
garnalenkroketjes en vlammetjes

12,00

BROOD

Onderstaande hapjes zijn perfect om te delen!
Bijvoorbeeld voor bij een goed glas wijn of één van onze
velen bieren. Bestel er allemaal één of de hele tafel vol,
maak er een hele maaltijd van of neem er één voor
de kleine honger, kies iets uit als voorafje of
deel samen wat hapjes als voorgerecht,
alles mag! Eet smakelijk!

Onze beroemde nachos
Tortillachips uit de oven met crème fraiche,
salsa, paprika, chilisaus en gesmolten kaas
+ gemarineerde kip

Gamba’s
geserveerd in piri piri olie met brood

8,00

Lamspaté
met rode bietenstroop, zilveruitjes en
stokbrood

6,50

Quesadilla & guacamole
met tomaat, kaas, paprika, ui & chiliflakes

6,00

Bruschetta’s
van focacciabrood met pesto en tomaat

5,00

Sparerib fingers & aïoli
onze beroemde gemarineerde ribbetjes

6,00

Pizzette geitenkaas
Elzasser pizza met geitenkaas, pijnboompitjes, zontomaatjes, rode ui & rucola

8,50

9,50

6,00

5,00

Stoet op de plank
Diverse broodsoorten geserveerd met
tonijnsalade, rucolapesto, tzatziki &
kruidenboter, voor 2 personen

9,00

Kip & dip
Krokante kipkluifjes met BBQ-saus en
kerriemayonaise

KLEINE HAPJES
Belegen kaas
met Groninger mosterd
Droge worst
met Groninger mosterd
Luxe notenmix

5,00

Gemarineerde olijven

4,00

4,50
4,00

BORRELPLANK
Gemengde borrelplank*
15,00
Met Groninger droge worst, gedroogde ham,
belegen kaas, spiesjes mozzarella en cherrytomaat,
luxe noten, olijven, bitterballen, calamares
* geen aanpassingen mogelijk

Sandwichbol spareribs		
9,50
Italiaanse bol, dubbel ingesneden en belegd met
zoet pittig spareribvlees, rode ui, aïoli & rucola
Sandwichbol beenham deluxe		
8,00
Italiaanse bol, dubbel ingesneden en belegd met
beenham in zoet pittige marinade, gesmolten kaas,
rode ui, rucola & mosterdsaus
Barra tonijn		
Spaans wit stokbroodje met tonijnsalade, oude
kaas, rucolapesto & rode ui

8,20

Barra pulled beef		
8,70
Spaans wit stokbroodje met langzaam gegaard
rundvlees, zoetzure wortel & smokey honey bbq saus
Waldkorn geitenkaas		
donkere bol uit de oven met honing & walnoten

7,50

+ 2,00
6,00

Mandje stokbrood
keuze uit 2: kruidenboter, aïoli, hummus,
tonijnsalade, tzatziki of rucolapesto

Sandwichbol zalm & pancetta		
9,20
Italiaanse bol, dubbel ingesneden en belegd met
zalm, Italiaans spek, rode ui & citroenmayonaise

9,00

Taco’s met pulled beef
little gem sla, augurk en BBQ saus

Pizzette zalm
Elzasser pizza met gerookte zalm,
geitenkaas, rode ui & rucola

BROODJES

SOEPEN

vanaf 14.30

Club tosti		
8,60
Onze beroemde zeslaagse tosti met beenham,
kaas, spekjes, kipfilet, gefruite uitjes, sla & tomaat
in vieren gesneden met kerriemayonaise
Huisgemaakte hummus VEGAN
met Libanees platbrood, bleekselderij,
wortel & komkommer

5,00

Zoete aardappelfrietjes
met truffelmayonaise of vegan mayonaise

4,50

Carpaccio
8,50
Op vers geroosterde bruschetta’s met zontomaat,
truffelmayonaise, pompoenpitten & Parmezaan
In verband met de momenteel beperkende
maatregelen als gevolg van de coronacrisis,
hebben wij een minder uitgebreide kaart
dan u van ons gewend bent.
Wij delen dit menu per tafel uit en
deze zal eenmalig worden gebruikt.

Mosterdsoep
met Groninger mosterd, spekjes & bosui

6,00

Tomatensoep VEGAN MOGELIJK
met room en basilicum

6,00

HOOFDGERECHTEN

vanaf 17.00

Omdat wij liever niets weggooien, serveren wij onze
hoofdgerechten standaard zonder garnituren.
Je vindt onze bijgerechten hieronder

Runderburger
13,50
op een Italiaanse bol, met pulled beef, little gem,
augurk & whiskey-BBQsaus		
200g/300g

Sate babi		
14,50
gemarineerde varkenshaasspies, met Oosterse 17,50
satésaus, seroendeng, cassave, atjar & ketjap
Spareribs					
Onze beroemde gemarineerde varkensribbetjes, geserveerd met aïoli & chilisaus

500g/750g

Club salad					
met lauwwarme kip, spekjes, pijnboompitjes
zontomaat, rode ui en Parmezaan & stokbrood

15,50
18,50
15,00

13,50
Seizoenssalade VEGAN MOGELIJK
Groene salade met olijf, cherrytomaat, mozzarella,
bleekselderij, wortel, komkommer & croutons
Fish & chips					
15,90
Dagverse kabeljauw, a la minute gepaneerd in
broodkuim, met remouladesaus & dikke frieten
14,90
Groentecurry VEGAN
Rijk gevulde groentcurry (bloemkool, sugar snaps,
paprika, courgette) met jasmijnrijst & cassave
Falafel VEGAN MOGELIJK			
In Libanees platbrood met tomatensalsa en
huisgemaakte romige tzatziki

13,50

VOOR BIJ JE HOOFDGERECHT
Dikke frieten met Brandermayonaise
2,50 | 3,50
Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise
4,50
Groene salade met rauwkost, mozzarella
3,50
en een gekookt eitje

DESSERTS
Cheesecake GLUTENVRIJ
NY cheesecake met rabarber en rood fruit

6,50

Witte chocoladebrownie GLUTENVRIJ
met pure chocoladeijs & Bruine Jeneversiroop

7,50

Dame blanche GLUTENVRIJ
6,50
Vanilleroomijs, warme chocoladesaus & slagroom

