
 

Streetfood tapas

Huisgemaakte Vietnamese loempia’s 14
Zoetzure saus - koriander en munt

Gekarameliseerde gegrilde kippen saté’s 14
Pittige pindasaus met kaffir limoen en zoete sojasaus

Huisgemaakte tapas garnaalkroketten tom kha kung 15
Kokosmelk - citroengras - limoen

Gegrilde Octopus 16
Avocado - tomaat - rode ui

Fallafel met tzatziki 12
Komijn en koriander

Zoete aardappel wedges 12
Wasabi mayo - furikake - togarashi 

Mangalica ham 16
Hongaars rasvarken, gerijpt in de Spaanse bergen
Flinterdun gesneden op de Berkel

Thaise bouchot mosselen 16
Kokosmelk - citroengras - chili

Supplementen
Brood en boter - basmatirijst - verse friet & mayo 5

Soep

Tom yam kreeftenbisque 20
Handgepelde Garnalen - Clearwater coquilles  
bouchot mosselen - shitaké



Thai corner 

Thai salad
Salade met groenten - tomaat - komkommer
Cashew nootjes - munt - koriander 
Getopt met onze huisgemaakte Thaise saus

Keuze uit:

Filet pur 30

Elite Scampi 27

Hoevekip 24

Tofu en Tempeh 24

Thaise rode curry
Basmati rijst - seizoensgroenten

Keuze uit:

Hoevekip 23

Elite scampi 26

Tofu en tempeh 23

Kids corner

Filet pur met friet, sla en saus naar keuze 24

Thaise Curry met kip en rijst 18

Kid’s catch of the day 22 

Garnaalkroketten met friet en sla 18



Hoofdgerecht

Picanha Bulgogi 32
Gemarineerd Schots staartstuk
Kimchi en basmatirijst

Rundstartaar van ierse bavette 25
Wasabi - chili - koriander
Verse frieten - fris slaatje met yuzu dressing

Lamsstoofpotje met Tongerlo bruin 29
Verse frietjes - fris slaatje met yuzu dressing

Gegrilde rode poon met sambal colo colo 29
Frisse tomaten salade met pepers, limoen
Basmati rijst

Gelakeerde kabeljauw filet 32
Geglaceerde shitaké - mais en mangetout
Krielaardappel en yuzu mousseline

Huisgemaakte garnaalkroketten 26
Kokosmelk - citroengras - kaffir limoen
Slaatje met cassava kroepoek, 
handgepelde garnalen en verse frieten

Vegetarische nasi goreng 25
Gebakken rijst met groenten - spiegelei
Cassava Kroepoek - zoetzure groenten - tempeh met pindasaus

Nieuw Zeelandse filet pur
Koreaanse getinte pepersaus 36
Verse frietjes en gekarameliseerde witloof



Kaas

Kaasplankje geselecteerd door Caroline Zwartjes 15
Vier soorten kaas met garnituur

Ijs van de Beukenhoeve

Keuze uit

Dame blanche 10
Drie bollen vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom

Trio sorbet van exotisch fruit 10
Kalamansi - guava - gekruide mango

Desserts

Visioen van chocolade 12
Witte chocolade mousse moelleux van donkere origine chocolade
Duo van mango, fruit en sorbet

Coupe Kolonel 10
Twee bollen kalamansi en een shot vodka 


