OLIVES*

SERRANOHAM MET MELOEN

Huisgemarineerde olijven

Meloen met serranoham en frambozensaus

NACHO CHEESE*

SALMON TORTILLA

Tortillachips met gesmolten kaas, guacamole &
salsa

Opgerolde tortilla gevuld met koud gerookte
zalm & roomkaas

SOUP*

MEXICAN SPICY SHRIMPS

Wisselende soep

In knoflookolie gebakken pikante garnalen

CARPACCIO ITALIAN STYLE

BEER BATTERED MUSHROOMS
& GARLIC*

Rundercarpaccio met knoflookvinaigrette,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola &
zongedroogde tomaatjes

In bierbeslag gefrituurde champignons met
knoflookmayonaise

CAESAR CAJUN GRILLED CHICKEN

FRIED ONION RINGS*

Caesar salade met gegrilde kipfilet & cajunkruiden

Gefrituurde uienringen geserveerd met chipotle
mayonaise

CAESAR SMOKED SALMON & CAPERS
Caesar salade met gerookte zalm & kappertjes

QUESADILLA’S

Opgerolde tortilla gevuld met carpaccio,
Parmezaanse kaas, rucola & basilicum pesto

Gebakken tortilla’s met gesmolten kaas,
geserveerd met frisse salade en zure room,
keuze uit 2 soorten: Mexicaanse kip /
geitenkaas-honing*

CARPACCIO BALSAMICO

SLIDERS

CARPACCIO TORTILLA

Runder carpaccio met balsamico dressing,
oude kaas, gemengde sla en cherry tomaat

Verschillende soorten burgers, geserveerd met
sla, tomaat & chipotlesaus, keuze uit 2 soorten:
B.A. Sliders / Vegetarische burger*

Heeft u las

t van aller
gieën? Me

HOISIN DUCK SPRING ROLLS

ld het ons

PASTA PESTO*

Loempia gevuld met eend geserveerd met
barbecuesaus

Pasta met basilicum pesto, zongedroogde tomaatjes
& Parmezaanse kaas

CHICKEN SKEWER

TUNA PESTO

Malse kippendij

BBQ RIBS
Amerikaans gemarineerde spareribs met
knoflookmayonaise

SHASLICK SPIES

Gegrilde tonijnfilet met pesto & zongedroogde
tomaatje

CREOOLSE ZALM
Gegrilde zalm met creoolse saus

ENCHILADAS YUCUTAN

Spies met gekruid varkensvlees, paprika,
ui en spekjes

Halve wrap gevuld met kip of rundvlees, overgoten
met marinade & gesmolten kaas

HOT WINGS

LEGUMBRES TORTILLA*

GRILLED PORK

Een tortilla gevuld met spinazie, roomkaas en een
tortilla gevuld met tomaat, chimichurri, gegratineerd
met mozzarella

Gegrilde varkenshaas met een Creoolse
saus of champignonsaus

CHILI CON CARNE

Pittige hot wings

PEPPER STEAK
Biefstukje van de grill met pepersaus of
champignonsaus

THAI SURF AND TURF

Mexicaans gehakt, bruine bonen en gesmolten kaas

CHORIZO CROQUETTE
Mini chorizo kroketjes met chilisaus

PITA PULLED PORK

Biefstuk en garnaal met chilisaus

Met crispy chillisaus

CHICKEN FAJITA

* Vegetarisch

Krokante wrap gevuld met kip

.

FRIES
Patat

NDELLEN

MINI FRIKA
BIT

TERBALLEN

S
KIPNUGGET

POTATO WEDGES
Gekruide aardappe

lpartjes

CORN COBS
Zoete maïskolfjes
CAESAR SIDE SA
LAD
Kleine groene sala
de
COLESLAW
Amerikaanse kool

salade

HOT VEGETABLES
Groenten van de da

g

CRÈME BRÛLÉE
met bolletje vanille ijs en slagroom

NEW YORK CHEESECAKE
met bolletje frambozen ijs & slagroom

SWEET DREAMS

BROWNIE

slagroomsoesjes met karamelijs & toffeesaus

met bolletje vanille ijs & slagroom

PROEVERIJTJE UIT DE KEUKEN
Een samengestelde proeverij van diverse sweets

