
VOORGERECHTEN
Bieten Carpaccio               €13,50
Zoetzure tomaat, zoetzure ui,
pijnboompitten, rucola en aceto
vinaigrette

Caesar Salade                         €15
Pulled chicken, romeinse sla,
Parmezaanse kaas, croutons, ei en
Caesar dressing

Zeebaars Tartaar                    €15
Bouillon van citrus, avocado en
zuurdesembrood

HOOFDGERECHTEN
Vega Burger                            €15
Geserveerd met vers gesneden friet

Slibtong                                   €18 
Geserveerd met vers gesneden friet
en salade

Hamburger Zeven                   €18
Geserveerd met vers gesneden friet

Thaise Kokos Curry Kip         €18 
Geserveerd met rijst en veld groentes

Koreaanse Beef                      €21
Geserveerd met paksoi, snijbonen
van het land en rijst

Boneless Rib                           €23
Geserveerd met vers gesneden friet
en salade

NAGERECHTEN
Wortelcake                       €7,95
Ovenvers gebakken wortelcake
met glazuurlaagje

Cheesecake Brownie       €7,95
Rotterdamse Cheesecake van
Jordy's

Kaasplateau                   €10,50
Noten vijgenbrood, appelstroop,
geitenkaas Mekkerstee, geitenkaas
Fenegriek, truffelkaas & old jersey

VOOR DE KINDEREN
Frikandel met friet           €7

Kroket met friet                €8

Portie friet                        €5

Pasta Bolognese              €9

TAKE AWAY MENU

MENU DU CHEF
3-gangen Menu du Chef 

€35 p.p.

Iedere maand een afwisselend menu
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Zeven dagen per week geopend voor Take Away  

TIP!



ASIAN BITES 
Salmon Nigiri (5 stuks)                                     €13
Geflambeerd met unagi, Japanse mayonaise, gebakken
ui en bieslook

Beef Nigiri (5 stuks)                                          €14
Geflambeerd met unagi, Japanse mayonaise, truffel,
gebakken ui en bieslook

Tuna Nigiri (5 stuks)                                         €15
Geflambeerd met unagi, Japanse mayonaise, bonito
flakes en bieslook

Shrimp Salmon Roll (8 stuks)                           €17
 Met torpedo garnaal en avocado, geflambeerd met
unagi, Japanse mayonaise, gebakken ui en bieslook

Beef Truffle Roll (8 stuks)                                €17
Met komkommer, avocado en rucola, geflambeerd met
unagi, Japanse mayonaise, truffel, gebakken ui en
bieslook

Vegetarian Roll (8 stuks)                                  €17
Met komkommer, wortel en tempura asperge, getopt
met avocado, spicy mayo, gebakken ui en bieslook

Spicy Tuna Roll (6 stuks)                                  €18
Met komkommer, avocado en krabstick, getopt met
spicy tuna, bieslook en bosui

Poké bowl Vegetarian                                       €12
Met komkommer, mais, wakame salade, avocado,
mango, bonito en dressing van sesam

Poké bowl Chicken                                            €16
Met komkommer, mais, wakame salade, avocado,
mango, bonito en dressing van sesam

Poké bowl Tuna                                                 €16
Met komkommer, mais, wakame salade, avocado,
mango, gebakken ui en dressing van sesam
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SUSHI TAKE AWAY MENU


