BREEKBROOD VAN MENNO
met aïoli & gezouten boter

KING CRAB CAPPUCCINO
licht pittig soepje van king crab met vleugje kokos en sereh
TASTY TOMATO SOUP
soep van verse Pomodori geserveerd met brood
GARLIC GAMBA’S
6 gamba’s in knoflookolie met chilipeper en brood om te dippen
TOKYO CHICKEN
gerechtje van Japanse krokante kippendij, bosui en sesamsaus
CLASSIC CARPACCIO
carpaccio met truffelmayonaise, rucola, pepita’s
en Parmezaanse kaas
CAULIFLOWER TACO
2 soft taco’s met bloemkool nuggets, spicy peach chutney,
zoetzuur, koriander en witte kool
SMOKEY SALMON
gerookte zalm met gefrituurde kappertjes, bijen pollen,
honing-citroen mint dressing en mosterdkaviaar,
geserveerd met flatbread
CHRISTMAS PLATTER
sharing platter met lazy sunday nacho’s, smokey beefwrap,
cauliflower nuggets, shrimp popcorn en calamaris
vanaf 4 personen

STEAK
malse Freygaard biefstuk van 160 gram
met triple pepper cream saus en groentespies van de grill
meerprijs bij steak van 250 gram + 6,00

SANTA’S CATCH
op de huid gebakken kabeljauw met een beurre blanc
van king crab en bimi
BEEF & LOBSTER
100% beef burger & kreeft op een brioche bun met geroosterde
paprika, avocado, smokey coctail sauce en een cranberry coleslaw
+ 9,50 p.p.

CÔTE DE BOEUF
dry aged Côte de Boeuf met Chimichurri boter
en groentespies van de grill
vanaf 2 personen + 8,50 p.p.

CHICKEN TERIYAKI
noedel gerechtje met wortel, courgette, paprika, gember, knoflook,
NO-Chicken van de Vegetarische Slager en teriyakisaus
KOREAN CRUNCHY CHICKEN
double stacked crunchy chicken burger met black sesame
sauce, srirachomayo, spicy sesame seeds en cranberry coleslaw
HUDSON BURGER
100% beefburger met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla,
krokante uitjes, onze beroemde Hudson-saus en cranberry coleslaw
ook vegetarisch te bestellen

KATE’S CHOICE
twee spiezen van gemarineerde kippendijen,
homemade pindasaus, krokante uitjes, chili-ei,
zoetzuur en kroepoek
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites

CHURROS
met Nutella dip
CHRISTMAS CHEESECAKE SPECIAL
met bolletje vanille ijs
CANDYBAR COUPE
vanille-ijs met Snickers saus, slagroom & Oreo cookie crumble

