
 

Streetfood tapas

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

Gegrilde Indonesische kippen saté’s 13
Pittige pindasaus met kaffir limoen en zoete sojasaus

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

Trio van wilde scampi “wild caught” (6) 18
Op z’n thais - aiolie “nam prik” - guacamole 

Toast champignon 12
Heerlijke umami smaken op een stukje toast

Gefrituurde calamari 16
Aiolie “namprik” en limoen

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 

Follow us on Facebook and instagram



Vraag naar ons all in menu

Een heerlijk menu beginnend met een hapje en ons huis gebakken 
zuurdesembrood en hand verpakte hoeveboter uit Vivenkapelle.

Twee tapas om te delen
Keuze uit vis of vlees als hoofdgerecht
Dessert van de chef

Apéro - wijnen - koffie/thee inclusief. 59€ p.p

Thai corner 

Thaise salade
Een frisse salade met limoen, citroengras, palmsuiker en avocado

Of 

Thaise rode curry 
Een zachte curry op basis van kokosmelk

U kan kiezen uit:

Hoevekip 23

Black tiger prawns “Wild caught” 28

Tofu en tempeh 23

Filet pur 28

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 



	 	 	

Hoofdgerechten

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

Noord Atlantische zalm op vel gebakken  32
Kreeften bearnaise - Belgische friet - gestoofde groene kool

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

Vegetarische nasi goreng 25
Gebakken rijst met groenten - spiegelei
Cassava Kroepoek - zoetzure groenten - tempeh met pindasaus
+ + + Plus satay van hoevekip / wilde scampi / filet pur) +5

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

Mossels met kokos en citroengras 29
Bouchot mossels met verse friet - soya scheuten - koriander
Basmati rijst

Stoofpotje van Hert met bruine Tongerlo 32
Puree van pastinaak - gestoofde rode kool - gekonfijte krielaardappel
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Desserts

Visioen van chocolade 12
Witte chocolade mousse moelleux van donkere origine chocolade
Tweemaal mango - sorbet & fruit

Coupe Kolonel 10
Twee bollen kalamansi sorbet & wodka 

Tarte tatin 12
Vanille ijs & gezouten caramel 

Klassieke crème Brûleé 10
Met gekristalliseerde vanille uit Madagascar

Dame blanche 10
Vanille ijs - warme chocolade saus - slagroom

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

Kaas

Kaasplankje geselecteerd door Caroline Zwartjes 14
Vier soorten kaas met garnituur
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