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Smaakmakers

Extra voor bij de salade:

Deze zijn te bestellen van 12.00 uur tot 22.00 uur

Knoflook-Pesto brood
Ruige bol met kruidenboter, pesto en kaas met aioli

Puntzak friet

Vis board
Gerookte zalm, gemarineerde garnalen,
inktvis ringen, toast

met huisgemaakte mayonaise

5,50
3,75

14,50

Iberico board
4 soorten Iberico specialiteiten,Olijven,
tomaten en broodjes

Vega board
Olijven, kaastengels, diverse kaas soorten, peppadews

Nacho chips uit de oven
(kaas en chili) met avocado dip en tomatensalsa

Bruscetta Pomodoro
Tomaat, rode ui, knoflook, basilicum, olijfolie, toastjes

Olijven
Gemarineerd, tapenade en crostini’s

Brood met smeersels
Focaccia brood, kruidenboter, aioli, broodsticks

Knoflook-Pesto brood
Ruige bol met kruidenboter, pesto en kaas met aioli

Gefrituurde gamba’s
met Peppadew mayonaise, 6 stuks

Krokante kip stukjes
met Thaise mayonaise, 6 stuks

Ibericoham kroketjes
handgedraaid 6 stuks

Spinkrab kroketten
handgedraaid 6 stuks

Zeeduivel – gamba kroketjes
handgedraaid 6 stuks

15,50
13,50

5,00
6,50
5,50
5,50
5,50

Hoofdgerechten
Onze hamburgers zijn gemaakt van wagyu vlees en worden gegrild.
De beste gaarheid voor onze burgers is medium.

Cheese burger
Runder burger, kaas, hamburgersaus, friet, sla

13,50

Babbel burger
Runder burger ui, champignons, paprika, spek,
hamburgersaus, friet, sla

Italian burger
Runder burger, kaas, bruscetta, friet, sla

Lamsburger
Lamsburger, geitenkaas, tzatziki, parika, rucola, frietjes

14,50
14,50
14,50

Veggi burger
Paddenstoelen burger, gebakken ui, oude kaas,
frietjes, tomatensalsa, sla

7,50

12,50

6,50
7,50

WAGYU MEAT

7,50
7,50

Voorgerechten
Kipsaté
Gegrild, satésaus, kroepoek, atjar, frietjes

Huis gerookte zalm
Gerookte zalm, kwartel eitje, avocadocreme, kruidensla,
kappertjes vinaigrette

12,50

Carpaccio
Flinterdun gesneden ossenhaas, pesto,
Parmezaanse kaas, pompoenpitten, croutons, rucola

Tomaten roomsoep
room, bosui, vegetarisch

Varkenshaassaté
Gegrild, satésaus, kroepoek, atjar, frietjes

Ossenhaassaté
12,50
5,50

Gegrild, satésaus, aioli, kroepoek, atjar, frietjes

Dorade gegrild, bruschetta mix, grill groenten

Gamba spies

(als hoofdgerecht geserveerd)

15,50
17,50

Super saté
3 Spiesen, kipfilet, varkenshaas, ossenhaas, satésaus,
aioli, atjar, kroepoek, frietjes

Gegrilde dorade

Babbel salades

14,50

Gemarineerd, gegrild, tomaatjes, aioli

22,50

19,50
21,50

Spareribs
Huis gemarineerd, zoet/zure salade,
knoflooksaus, chilisaus

Salade gerookte zalm
Honing limoen dressing, komkommer, olijven, tomaat,
kwartel eitjes, avocado

14,50

Pesto dressing, olijven, zongedroogde tomaat, pompoen
pitten, parmezaan

14,50

Gegrilde bavette
Gegrild, gerijpt, rozemarijn jus, grill groenten

Salade Alberto
Zachte geitenkaas, honing dressing, olijven, tomaat,
druiven, pecannoten

Procureur Ibericovarken
16 Uur gegaard, krokant gebakken, akkerpaddenstoelen,
chorizo-jus

Salade carpaccio

13,50

17,50

Gegrilde lamsrack
Gegrild, gerijpt, hele rack,olijven jus, grill groenten

18,50
22,50
25,50

3,40
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