Tapas en kleine hapjes
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Europees

Tomatensoep 			
soep van pomodori, tomaat en verse basilicum
Gevulde champignons
met Blue Stilton en kruiden
Bisque 			
schaaldieren bisque met verse kreeft en krab
Noordzeekrab 		
met limoen koriander mayonaise
Rivierkreeft 			
salade met groene appel en toast
Gerookte zalm carpaccio rood uitje en honing thijmsaus
Bouillabaisse		
Franse vissoep, kokkels, witvis en mossels
Scampi’s 			
in knoflook
½ Dozijn wijngaardslakken in vette knoflookboter en kruiden
Confit de Canard		
eendenpootje met campgnons
Carpaccio van Ossenhaas met pesto, kaas en pijnboompitjes

€ 6,25
€ 8,75
€ 16,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 9,75
€ 12,50
€ 9,75
€ 8,75
€ 12,50
€ 12,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapas

voor 2 personen

€ 13,50 pp
Zes verse huisgemaakte lekkernijen
van zowel vis als vlees.
Minimaal 2 personen

Vis schotel voor 2 personen
€ 13,50 pp
Verse krab, huisgerookte zalm,
tonijn tartaar en verse rivierkreeftjes.
Het beste uit het water.
Minimaal 2 personen

Borrelhapjes

Portie Rotterdamsche oude kaas
Portie kaasstengels
Portie Vlammetjes
Portie Bitterballen
Terschellinger truffel kroketjes
Portie Serranoham
Blikje Spaanse olijven
Borrelgarnituur groot

€
€
€
€
€

6,75
6,50
6,50
6,25
6,50

€ 7,25
€ 5,50
€ 12,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oosters

Tempurako gamba’s
Thaise Viscurry
Thaise Gamba’s 		
Sashimi			
Tonijn blokjes		
Krokant buikspek
Japanse Saté			
Cobe Horney			
Rendang			
Steak Tartaar		
Saté			

Japanse gamba’s met limoen-gember saus
rode curry met 125 gr roodbaars [spicy]
4 stuks in een verse kruiden saus
Yellow Finn tonijn & deep skinned zalm
Yellow Finn tonijn, gember en kikkoman
met tja-sieuw saus en verse blue ginger
kip saté met yakitoris saus
rundvlees Japans topperke met een zoet sausje
Maleisisch rundvlees met brood
de originele zoals bij Bofinger geserveerd
kip of varkens saté geserveerd op mini bbq

€ 9,75
€ 11,75
€ 12,50
€ 13,50
€ 12,50
€ 9,75
€ 8,75
€ 12,50
€ 11,50
€ 12,50
€ 13,50

