Borrel

Salades

Voorgerecht
Rouleaux van huis
favorites
gerookte rib eye |Chef’s
		

12.5

Ceviche 		

12.5

Groene kruidensalade, crème van
witte ui, basilicumolie, salade pea,
krokante oude kaas en knoflook
crostini

Classic Strandzuid
caesar Chef’s favorites

15.5

Carpaccio van
oesterzwam | VG

12.5

Burrata | VG 		

Vleestomaat, groene salade
van rucola, spinazie, veldsla,
balsamico dressing, gepofte gele
tomaatjes, pestocrème, krokante
tomaat en basilicumolie

15.5

Zuid plateau |		

4x bitterballen, 4x kaasstengels,
kleine nacho’s, truffel chips met
mosterd en chilisaus

Hoofdgerecht
Marmelade van bacon, ui,
tomaat, little gem, cheddar
met friet van Frietboutique

19.0

Classic Saté | Chef’s
		 favorites

19.5

Gemarineerde kippendijen
uit de josper, roerbak groenten,
pindasaus, atjar van rode kool,
kroepoek, krokante ui en
seroendeng
met friet van Frietboutique

Cajun style rib eye

BBQ jus, salsa van geroosterde
mais, bleekselderij, groene
paprika en lente ui
met friet van Frietboutique

Flatbread 		
met hummus | Chef’s favorites

Kabeljauw		

Op de huid gebakken kabeljauw,
geroosterde roseval aardappel,
crème fraîche, gesmoorde witlof,
veld erwten kruiden beurre blanc
en salad pea

Cauliflower
tandoori VEG Chef’s favorites

27.5

24.5

18.0

8.5

Kaasstengels VG

8.5

Karaage chicken

8.5

Met mosterd

Met spicy mango chutney

Nacho’s		

12.5

Nacho’s
met barbacoa chicken

15.5

Tomatensalsa, cheddarkaas,
lente ui, jalapeno en mais

19.5

Yakitori met sesamrijst, roerbak
groenten en een crumble van pinda

Tomatensalsa, cheddar, lente ui,
jalapeno en mais

Truffel chips
van Torres

Chips met zwarte truffelsmaak

On the side

Dessert

Friet van Frietboutique VG

5.0

Cheesy fries 		

5.5

Strandzuid special mayonaise

Groenten van de dag VEG

5.0

Groene salade VG

4.5

Little gem, komkommer, rode ui,
tomaat, olijf en mosterddressing

Bloemkoolrijst VEG

4.5

Hot blondy | VG

8.5

Creamy crêpe VG

8.5

Kinderijsje VG

5.5

Brownie van witte chocolade
met kersensorbetijs en karamelsaus

Flensje gevuld met gele room
uit de oven, aardbeien,
vanilleijs en chocoladesaus

22.5

Bitterballen		

Met chilisaus

Bloemkoolrijst, geroosterde
bloemkool, kikkererwt, zoete
aardappel, koriander, lichtpittige
tandoori saus met een krokante
papadum

Maand special
Yakitori |

11.5

Tomaten tapenade en
gemarineerde olijven

Geroosterde pompoen,
gemarineerde biet, crumble van
hazelnoot, balsamico gel, vegan
meringue van rodebiet

Cheese burger

22.5

Flatbread, hummus, tomaten
tapenade, ceviche, serranoham,
gerookte zalm, gemarineerde olijven
en barbacoa chicken

Gegrilde kip, bacon, gekookt ei,
ansjovis, croutons, parmazaanse
kaas, little gem en huisgemaakte
caesardressing

Tostada met ceviche van rauwe
makreel, limoen, avocado, mango,
rode ui, koriander en rode peper

Surf door
de kaart | Chef’s favorites

3.5

