watermeloen, witte kaas, honing, munt

PINCHO’S TONIJN*

3 st. pincho, tonijnsalade

menukaarT

Wist je dat wij goed rekening kunnen houden

ons is het erg belangrijk dat gasten met

Sesamzaad

Lupine

Soja

Melk

Sulfiet

Mosterd

Vis

Noten

Weekdieren

Pinda

Niet geschikt
voor zwangere
vrouwen

Schaaldieren

* Ook glutenvrij mogelijk
** Bevat mogelijk pinda

runderburger, brioche, cheddar,
augurk, smokey BBQ-saus

PINCHO’S BRUSCHETTA*

3 st. pincho, tomaat, ui, basilicum

TOMATENSOEP

huisgemaakte tomatensoep

PINCHO’S VISTARTAAR*

SMOKEY KIPBURGER

kipburger, brioche, smokey
cocktailsaus

GEITENKAAS

3 st. pincho, gerookte vistartaar

NACHO’S

nacho’s, guacamole, cheddar, salsa

geitenkaas omwikkeld met spek,
honing

KNOFLOOKCHAMPIGNONS

KIPSATÉ

champignons, olijven, tomaat,
kruidenboter, parmezaan

kipspiesje, nasi, cassave, atjar, saté
saus

PATATJE MAYO

JACK DANIEL’S RIBS

frietjes, mayonaise

spare ribs, Jack Daniel’s saus

ZOETE AARDAPPELFRIET

OSSENHAAS

ZALMTARTAAR

ALLERGENEN OVERZICHT

Gluten

2 st. chorizokroketjes

USA-BURGER

3 st. vegetarische loempia’s

gerookte zalmtartaar, ui, brioche,
limoenmayonaise

Selderij

CHORIZOKROKETJES

gefrituurde sushi, wakame, Japans
omelet, surimi

VIETNAMESE LOEMPIA’S

lekker uitgebreid kunnen dineren. Hier doen

Ei

CALIFORNIA CRUSHI

2 st. gefrituurde kip

3 st. pincho, carpacciotartaar,
truffelmayonaise, parmezaan

allergieën of andere bijzonderheden ook
wij dan ook ons uiterste best voor.

KROKANTE KIPREEPJES

serranoham, meloen

PINCHO’S CARPACCIO*

met allergieën? Zo kun je met een gerust
hart gerechten van de kaart bestellen. Voor

SERRANOHAM MET MELOEN

WARM

Allergenen

KOUD

WATERMELOENSALADE

TONIJN SASHIMI

tonijn, wakame, Japanse dressing

GARNALENCOCKTAIL

roze garnalen, cocktailsaus
zoete aardappelfriet, truffelmayonaise

TR3S CARPACCIO

dungesneden rund, parmezaan,
truffelmayonaise, pittenmix

GAMBA PIL PIL

gamba’s, rode peper, peterselie,
knoflook

gewokte ossenhaas, ketjapsaus, witte
sesam, rijst

MINI-STEAK

biefstuk, jus, aardappelpuree

STEAK TARTAAR

rundvlees, remoulade, groene
kruidencrumble, brioche

GEBAKKEN ZALM

zalmfilet, dillemayonaise,
aardappelgratin

Sporen kunnen wij nooit 100% uitsluiten

COUSCOUSSALADE

couscousparels, gegrilde groenten,
munt

GEFRITUURDE GARNALEN
3 st. panko garnalen

KIP GYOZA

3 st. kipdumpling, witte sesam,
lente-ui

Japans kipspiesje, noodles, witte sesam,
cassave

KIP MADRAS

kippendij, kerrie, rijst

IBERICO STICK

varkensspies, tomatencrumble, chunky
salsa, BBQ-saus

APPELCRUMBLE

appel, crumble, vanillesaus

CAKEBESLAG

cakebeslag, lange vinger

CHURROS

2 st. churros, kaneelsuiker, Nutella

SPEKKOEK**
LASAGNE

indonesische koek, kaneel ijs

ricotta, spinazie

SORBET
SPEKDADEL

frambozenijs, vers fruit

dadel, spek, walnoot

DAME BLANCHE
OUDE KAASKROKET

vanille-ijs, chocoladesaus

2 st. oude kaaskroket, rucola

MONCHOU
MOSTERDSOEP

monchou, kersen, bastogne

knoflookcroutons

CRÈME BRÛLÉE
CALAMARES

crème brûlée, rietsuiker, kaneel

gefrituurde inktvis, aioli

CHOCOMOUSSE
ALBONDIGAS

3 st. runderballetjes, tzatziki,
tomatencrumble

KROKANTE KIPSCHNITZEL

chocolademouse, chocoladeballetjes

CHOCOLADEBROWNIE

chocoladebrownie, karamel,
chocoladesaus

kipschnitzel, champignon-roomsaus

AMERICAN PANCAKE
rood fruit, Nutella

FRIETJE STOOFVLEES
frietje stoofvlees

DESSERTS

YAKATORI**

ANANAS

sous-vide gegaarde ananas, exotische crumble,
vanille-ijs

TIRAMISU

mascarpone, cacaopoeder, vanille ijs

