
t a k e a w a y

Voorgerechten
Yakitori - 8

Japanse kipspiesjes met teriyakisaus

french mussels - 8
in kruidenboter gebakken mosseltjes met verse tijm 

en rozemarijn

u.s.a ribs - 8
in homemade BBQ saus gestoofde spare ribs

carpaccio - 11
van U.S.A. Black Angus rund met homemade pesto 

of truffelmayonaise

spanish prawns - 13
gamba’s op Spaanse wijze gebakken in olijfolie 

met knoflook en chilipeper

steak tartare - 13
van Australische ossenhaas geserveerd met 

truffelmayonaise

spicY ginger beef - 15
plakjes runderhaas met ketjapgembersaus, Japanse 

togarashi peper en bosui

pata negra, Jamon iberico - 15
Ibericoham klassiek geserveerd met gegrild oerbrood 

en gehakte tomaat

Hoofdgerechten
greek stYle chicken - 18

dun gesneden giros van Grieks gekruide kipfilet met 
tzatziki en gebakken aardappeltjes

bbQ roasted chicken - 19
licht pittig gekruid Frans kippetje van de grill

wiener schnitzel Xl - 19
van varkenshaas, geserveerd met champignon-roomsaus, 

warme knoflooksaus of groene pepersaus

cordon bleu - 22
krokant gepaneerd varkenshaasje gevuld met ham en 

jonge kaas, geserveerd met romige four cheeses kaassaus

miXed grill - 26
450 gr. van giros van kippendij, diamanthaas, tex-mex 

varkenshaas, katenspek en een hamburgertje

beiJing beef - 26
gesneden ossenhaas met diverse groenten gesmoord in 

een licht pittige Aziatische BBQ saus, geserveerd 
met geurige basmati rijst

Per halve liter
frank’s warme knoflooksaus - 8

tomatensoep - 8

per één liter:
warme slivovitsJ - 35

Nagerechten
lemon chess pie - 6

homemade citroentaart geserveerd met slagroom
 

cheesecake - 7.5
homemade cheesecake met warme kersensaus

Kindergerechten
met frites, appelmoes en maYonaise

kipnuggets - 8
frikandelletJes - 8

wienerschnitzeltJe - 8

top round steak - 23
een pure Nederlandse kogelbiefstuk van superslager Piet 

van den Berg, getrancheerd in eigen jus 

wagYu bavette steak - 29.5 
heerlijke steak 200 gr. met veel smaak en mooie 

marmering van het Japanse Wagyu rund geserveerd met 
Oosterse wokgroenten

fillet-steak 
200 gr - 31 — 300 gr - 44

ossenhaas van Clarevalley Farms Black Angus Premium 
grain fed beef, Australië

australian grain fed rib-eYe
300 gr - 32 — 500 gr - 49

wat doorregen steak met onmiskenbaar vetoogje van 
Clarevalley Farms Black Angus Premium beef

teriYaki salmon - 22
zalm met teriyaki glaze en Oosterse wokgroenten

hoofdgerechten worden geserveerd 
met stokbrood en kruidenboter, 

frites en/of gebakken aardappeltjes, 
aziatische komkommersalade en 

warme groenten

donderdag t/m zondag geopend, bestellen vanaf 13.00 uur en afhalen vanaf 16.00 uur t/m 20.00 uur.
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voorgerechten worden geserveerd 
met stokbrood en kruidenboter


