
FOOD BBQ DINER 6-GANGEN OF SHARED DINING I
Carpaccio van courgette | pitjes | pesto

***
Gegrild knoflookbrood | serranoham | gepofte tomaatjes

***
Portobello | geitenkaas | honing | nootjes

***
Salade | kippendij in tuinkruiden | Parmezaanse kaas | ei

***
Brioche broodje | runderburger | truffelcrème | Parmezaanse kaas

***
Tiramisu | rood fruit

BBQ DINER 6-GANGEN OF SHARED DINING II (+10,00 per persoon)

Carpaccio van courgette | pitjes | pesto
***

Graved lacks | whisky | toast | kruiden
***

Gazpacho | gemarineerd gamba
***

Koude Noodle salade | paksoy | Javaanse kip
***

Diamanthaasje | Ratatouille | rozemarijn aardappeltjes
***

Stroopwafelsandwich | marshmellow | chocolade

BBQ DINER 8-GANGEN OF SHARED DINING III (+20,00 per persoon)

Bietenmousse | gefrituurde haring | panko
***

Vitello tonato | tonijncreme | kafsvlees | uitje | kruiden
***

Pastinaakcreme | Coquille | gedroogde ham | vanille olie
***

Tartaar ossenhaas | truffel | ui | kappertje
***

Zalm | anti-boise | zeekraal
***

Salade | basilicummayonaise | gemarineerde gamba
***

Gegrilde groene asperge | Panchetta | feta
***

Chocolade bombe



FOOD

DE LEKKERSTE MEDITERRAANSE BORRELPLANK VAN BREDA
Italiaanse bol met tapanade en aioli

Gemarineerde olijven | Serrano ham | Fuet worst
Manchego kaas | Druiven | Caprese spiesjes

Knapperige stengels met rozemarijn
Gemarineerde garnalen met knoflook en rode peper

Gefrituurde inktvisringen | Bruchetta’s

BORRELPLANKJE
Blokjes oude kaas met dipje van grove mosterd 

Halfdroge Groninger metworst 
Huisgemarineerde grote groene knoflookolijven 

Pedispinda's, cashew-en borrelnoten 

BBQ
Black Angus burger 

100% Rundvlees burger op een broodje met jonge sla, tomaat, uienringen, bacon, kaas en 
homemade burgersaus
Broodje pulled chicken

Sesambol met authentieke pulled chicken en pikante barbecuesaus
Vers gebakken Friet

Een puntzak met versgebakken frietjes met mayonaise
Salades

Amerikaanse koolsalade
Salade van gegrilde en gemarineerde groenten, paddenstoelen met pijnboompitjes

Salade van jonge blad sla, gemarineerde tofu, gepofte honingtomaat en verse basilicumolie

*Andere culinaire wensen? Geen probleem! Onze creatieve koks denken graag mee over een passend menu.


