Lunch kaart
€3,95
€3,95
€3,95

STREETFOOD TERRAS LUNCH
€3,95

12:00 - 14:30

€3,95
€3,95
STREETFOOD BROODJES

SALADES

Vers afgebakken wit of bruin
brood
€3,
95

Geserveerd met brood en dip

Carpaccio Asian style
€ 39,75
,95
Opgemaakt met divers garnituur en een swirl van
€3,95
sesam-soya mayonaise

Chicken tender 11,75
Salade met crispy chicken, avocado en keuze uit
sriracha- of sesamsoja dressing

Avocado & crispy chicken 9,10
Kip in een krokant jasje geserveerd met avocado,
koolsalade en een swirl van sriracha-mayo

Carpaccio 12,50
Salade met carpaccio asian style met sesam, lenteui, crispy en een swirl van sesam-soja dressing

Gamba's 9,75 € 3 , 9 5
Poké bowl Zalm/Crispy chicken 12,50
Krokante gamba's met 3 soorten
€ 3uienmix
, 9 5 en een
Poké bowl met verse groentes en en keuze uit
swirl van sriracha-mayo
sriracha- of sesamsoja dressing
€3,95
Mexicaanse quesadilla 6,50
Veggie salade of poké bowl vega 11,00
€
4
,
7
5
Gevuld met o.a. cheddar kaas, paprika, mais, kool
Rijkgevulde salade met o.a. avocado, komkommer,
en geserveerd met koolsalade.
€ 5 ,kip
2 5+ 1,50
lente-ui, keuze uit sriracha- of sesamsoja dressing
€ 58,95
,25
Indonesische rendang
HOMEMADE SWEETS
Gesmoord rundvlees op authentieke
wijze
€5,25
Utrechtse kroketten 8,50
Twee Utrechtse kroketten, geserveerd met
mosterd en garnituur.

€9,95

STREETFOOD HOOFDGERECHTEN
€8,95
Voor de lekkere trek
7,75
Saté van kippendij €13,00
Saté van kippendij geserveerd met
€ 7 ,ambachtelijke
50
friet, cassave en salade
€7,Angus burger 12,50
€6,50
Angusburger geserveerd met ambachtelijke friet,
koolsalade, 2 sauzen en gebakken uitjes

Brownie 3,75
American chocolade brownie
Cheesecake 3,75
New York Cheesecake
Blondie 3,75
witte chocolade dessert

High Tea
(1 dag van te voren te reserveren)

High Tea met een Asian twist 23,50
Pulled chicken loempia's
Diverse broodjes belegd naar keuze
(pulled chicken, rendang, carpaccio, tonijn of
gamba's)
Huisgemaakte zoetigheden
(brownie, cheesecake, spekkoek en blondie)
Onbeperkt thee

