
 
 

VEGETARISCHE	GERECHTEN	

Lunch Tapas 
Koude Broodjes 
 
Broodje Caprese 
Met pesto, rucola, tomaat, mozzarellabolletjes en basilicumdressing 7,70 
 
Broodje Gerookte zalm 
Met boter, sla, gerookte zalm, dillesaus, kappertjes, rode ui en ei 9,40 
 
Broodje Tonijnsalade 
Met boter, sla, tonijnsalade, rode ui, kappertjes en augurk  7,90 
 
Broodje Gezond 
Met boter, sla, jong belegen kaas, tomaat, komkommer, ei en dillesaus 7,50 
 
 

Warme Broodjes 
 
Broodje Garnalenkroketjes 
Met sla, garnalenkroketjes en cocktailsaus 7,90 
 
Broodje Brie 
Met gegratineerde brie, honing, pijnboompitjes, bosui en walnoten 7,90 
 
Broodje Vega 
Met gewokte paprika, ui, champignon, courgette en tijm, gegratineerd met Italiaanse kaasflakes 7,60 
 

 
Tosti’s 
 
Tosti kaas 3,20 
Tosti zalm, kruidenroomkaas 4,50 
 
Salades 
 
Salade gerookte zalm 
gemengde salade met gerookte zalm en kruidendressing 12,60 
 
Salade feta 
rijk gegarneerde vegetarische salade met feta 9,50 
 
 

Pincho’s 
 
Pincho Tonijn 
sla, tonijnsalade, kappertjes, rode ui en augurk 2,2 
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Lunch Tapas 
 
Brood 
met zeezout en Alberquine olijfolie 3,90 
 
Knoflookbrood 
Getoast met knoflook kruidenolie 4,70 
kruidenboter 0,60 knoflooksaus 0,60 tapenade 0,80 
 
Cheesy garlic flat bread 
met cheddar, mozzarella en oregano 5,50 
 
Zalmbonbon 
bonbon van bieslook roomkaas en zalm met kruidendressing (4 stuks) 6,90 
 
Nacho’s  
tortillachips, kaas en groentes 
keuze uit: 
Tradicional (met zure room)                       
klein 6,50    
groot 8,80   
  
Champignons Dordogne 
champignons in bierbeslag met knoflooksaus 8,20 
 
Champignons 
gegratineerd in een kaas roomsaus 7,80 
 
Aardappeldippers 
met joppiesaus 4,80 
 
Groentekroketjes 
mini kroketjes gevuld met ragout van groentes (5 stuks) 6,70 
 
Garnalenkroketjes 
mini kroketjes gevuld met ragout van garnalen met cocktailsaus (6 stuks) 7,10 
 
Cheesecake 
met frambozensaus en bol witte chocolade ijs 7,50 
 
Ijscoupe 
yoghurt-bosvruchten ijs, witte chocolade-framboos ijs en strawberry-mojito ijs 6,50 
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Pincho's per stuk 
 
10. Pincho Makreel 
gerookte makreel en zongedroogde tomaat 2,20 
 
12. Pincho Tonijn 
sla, tonijnsalade, kappertjes, rode ui en augurk 2,20 
 
13. Pincho Manchego 
Spaanse manchego-kaas, vijgenchutney en zongedroogde tomaat 2,20 
 
15. Pincho Gamba 
Met avocadospread en rucola 2,50 
 
 

Brood 
 
1. Brood 
met zeezout & Alberquine olie 3,90 
 
2. Knoflookbrood 
Getoast met knoflook kruidenolie 4,70  
 
3. Cheesy garlic flat bread 
met cheddar, mozzarella en oregano 5,50 
 
kruidenboter 0,60 knoflooksaus 0,60 tapenade 0,80 

 
Koude Tapas 

 
20. Pastasalade  
pasta penne, rucola, tomaat, komkommer, rode ui, augurk, kappertjes, pijnboompitjes, tapenade en 
olijven 5,90 
 
22. Bruschetta 
met tomaat, knoflook, ui, olijf, augurk, kappertjes en basilicum (4 stuks) 4,80 
 
23. Zalmbonbon 
bonbon van bieslook roomkaas en zalm met kruidendressing (4 stuks) 6,90 
 
25. Groente dip 
paprika, wortel, komkommer, cherrytomaat, rettich en radijs met tzatziki 6,50 
 
28. Bietencarpaccio 
met rucola, geitenkaas, pijnboompitjes en dadel-balsamico vinaigrette 8,90 
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29. Manchego (Spaanse kaas) 
met vijgenchutney, druiven, walnoten en dadel-balsamico vinaigrette 7,20 
 
30. Knoflookolijven 
groene olijven met knoflook 3,50 
 
31. Caprese salade 
tomaat, verse basilicum, mozzarellabolletjes, pijnboompitjes en basilicum dressing 7,40 
 
32. Gemengde salade 
frisse salade van komkommer, rode ui, tomaat, augurk, sla, pijnboompitjes, croutons, ei en 
yoghurtdressing 6,50 
met feta 8,50 
 
34. Gazpacho 
Spaanse koude, kruidige tomatensoep 3,80 
 
 

Vega Tapas 
 

50. Aardappeldippers 
met joppiesaus 4,80 
 
51. Frietje Parmezaan 
zoete aardappelfriet met Parmezaanse kaas en truffelmayo 6,20 
 
52. Champignons Dordogne 
in bierbeslag met knoflooksaus 8,20 
 
53. Bospeen 
gekarameliseerd met gember, honing en knoflook 5,20 
 
54. Groentekroketjes (5 stuks) 
mini kroketje gevuld met ragout van diverse groenten 6,70 
 
55. Champignons 
gegratineerd in een kaas roomsaus 7,80 
 
56. Truffelgratin 
gegratineerde aardappelschijfjes in roomsaus met zomertruffel 4,80 
 
57. Nacho’s Tradicional 
tortillachips, groenten, kaas & zure room 
klein 6,50 groot 8,80 
 
58. Portobello spinazie en geitenkaas 
portobello gevuld met spinazie, ui, knoflook, pijnboompitjes en geitenkaas (1 stuks) 4,80 
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59. Gewokte spinazie 
met knoflook, rozijnen en walnoot 5,70 
 
60. Uienringen 
gefrituurd met zoet pikante saus 5,20 
 
61.  Rode puntpaprika 
Met geitenkaas, honing en pijnboompit uit de oven 5,20 
 

Vis Tapas 
 
70. Gebakken mosselen 
in kruidenboter, witte wijn, ui en knoflook 6,50 
 
71. Calamaris 
gefrituurde inktvisringen met aioli 6,80 
 
72. Garnalen Pil Pil (gepeld) 
garnalen gebakken in knoflookolie met rode peper & bosui (6 stuks) 8,50 
 
73. Pangasiusfilet 
met basilicumroomsaus 6,80 
 
74. Butterfly garnalen 
met cocktailsaus (8 stuks) 6,80 
 
75. Kabeljauwfilet 
met kerriedressing 10,50 
 

Luxe Tapas (grote porties) 
 

Koude luxe tapas 
 
Sashimi 
dungesneden rauwe tonijn en zalm omringd met sesamzaadjes, geserveerd met sojasaus, wasabi en 
gember 14,50 
 
Oesters no.3 
Fines des claires, per stuk 3,80 
 

Warme luxe tapas 
 
Gamba’s 13/15 
black tiger gamba’s in citroen en knoflook gemarineerd (body peel 4 stuks) 13,50 
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Dessert 
 
Grand Dessert 
vier verschillende desserts, vanaf 2 personen 11,00 p.p. 
 
 

Desserts 
 
110. Karamel Bastogne 
karamel roomijs taartje met stukjes bastognekoek, op een bedje van bastognekruimels met 
karameltopping en chocoladesnippers 7,10 
 
111. Cheesecake 
met frambozensaus en bol witte chocolade ijs 7,80 
 
112. Salted caramel cheesecake 
met chocolade, karamel en pinda crunch 7,50 
 
113. Choco bomb 
warm chocoladetaartje met een bol yoghurtijs 7,50 
 
114. Ferrero ice-surprise  
ferrero ijslolly en red fruit ijslolly met bol ferrero ijs 7,30 
 
115.  Ijscoupe 
yoghurt-bosvruchten ijs, witte chocolade-framboos ijs en strawberry-mojito ijs 6,50 
 
116. Combi dessert 
mini choco bomb, mini crème brûlée, en bol yoghurt-bosvruchtenijs 7,50 
 
117. Creme Brulee  
 romige vanillecreme met gebrande suiker 6,80 
 
118. Mini crème brûlée 
de kleine variant 3,50 
 
119. Mini crème brûlée 
met een kopje koffie 5,80 
 
120. Mini crème brûlée compleet 
met een bol vanille ijs en een kopje koffie 6,90 
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Bij de Borrel (vanaf 15.00 uur) 

 
Brood  
met zeezout Alberquine olijfolie 3,90 
 
Knoflookbrood 
Getoast met knoflook kruidenolie 4,70 
kruidenboter 0,60 knoflooksaus 0,60 tapenade 0,80 
 
Cheesy garlic flat bread 
met cheddar, mozzarella en oregano 5,50 
 
Nacho’s 
tortillachips, kaas en groentes 
keuze uit: 
Tradicional (met zure room)  
klein 6,50                
groot 8,80    
 
Frietje Parmezaan 
zoete aardappelfriet met Parmezaanse kaas en truffelmayo 6,20  
 
 
 
 

 
 

 
 
 


