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Soup

TOM KHA KAI €6,00
Thaise soep geserveerd met gerookte kip,
taugé en appel.

starters & snacks

SPICY CHICKEN WINGS €8,50
Krokante kipvleugels geserveerd met
hoisin hot sauce

SPICY JALAPENO POPPERS €2,50
2 stuks rode Jalapeno Pepers gevuld met 
verse kaas in een krokant jasje.

STICKY CHICKEN €8,50
Krokante kipstukjes geserveerd op een
bedje van sla met Tennessee glaze,
sesamzaadjes en chili

STICKY CAULIFLOWER €6,50
Krokante bloemkool geserveerd op een
bedje van sla met een glaze van Jack Daniels,
sesamzaadjes en chili

CRISPY ONION RINGS €3,50

extra’s

POTATO WEDGES €2,50

FRIET €2,50

ZOETE AARDAPPEL FRIET €3,00

RIJST €2,50

FRITESSAUS €0,50

KETCHUP €0,50

Burgers
Alle burgers worden geserveerd

Friet, potato wedges of zoete aardappel friet (+€0,50)

CLASSIC BURGER €12,50

CHEESE BURGER €13,50

BACON CHEESE BURGER €14,25

PULLED CHICKEN BURGER €13,50

VEGA BURGER €13,50

wraps

CRUNCHWRAP MINCHED MEAT €8,50
Warme wrap gevuld met minced meat, nacho’s, 
sla, tomaat, ui en cheddar

CRUNCHWRAP PULLED CHICKEN €8,50
Warme wrap gevuld met pulled chicken, nacho’s, 
sla, tomaat, ui en cheddar.

CRUNCHWRAP JACKFRUIT €8,50
Warme wrap gevuld met jackfruit, nacho’s, 
sla, tomaat, ui en cheddar

CRUNCHWRAP TUNA MELT €8,50
Warme wrap gevuld met tonijn, paprika, augurk, 
rode ui, nacho’s, sla, tomaat en cheddar.

Sandwiches
Keuze uit: Bruin, wit en glutenvrij.

SANDWICH ZALM €9,50
Belegd met zalm, Hellman’s delight, mesclun, 
sweet en sour tomaat en komkommer

SANDWICH CARPACCIO €9,50
Belegd met carpaccio, huisgemaakte
pesto van cashewnoten, grana padano kaas,
pijnboompitten en lemon peper mayonaise

SANDWICH CHICKEN €8,75
Belegd met piri piri kip aangemaakt met
szechuan saus, sla en rode ui

FRISIAN HOTDOG €9,75
Friese gerookte worst gewikkeld in spek en
Friese kaas. Belegd met sla, tomaat, augurk, zuurkool, 
creamy mayonaise en gefrituurde ui. Keuze uit: Friet, 
potato wedges en zoete aardappel friet (+€0,50) 

BROWNIE     €3,00

CHEESECAKE €2,50

BEN & JERRY’S €3,00
Caramel Chew Chew

BEN & JERRY’S €3,00
Strawberry Cheesecake

BEN & JERRY’S €3,00
Cookie Dough

DELIVERY & TAKE AWAY

DESSERTS

ASIAN
CLASSICS

Indonesische Rendang
€17,50

Gestoofd rundvlees met rode peper, bosui, 
boontjes, sambal goreng telor en zoetzure 

courgette. Geserveerd met rijst en kroepoek

Chicken Tikka Masala
€17,50

Indiase curryschotel met kip, tomaten, room en 
cashewnoten. Geserveerd met rijst en naanbrood

Lamb curry
€17,50

Groene curry met lamsvlees, kokosmelk, ui en 
knoflook. Geserveerd met boontjes, 

sambal goreng telor, rijst en naanbrood

Vega curry
€15,00

Vegetarische curry van kokosmelk en kikkoman, 
gevuld met kikkererwten, jackfruit, diverse groenten 

en amandel. Geserveerd met rijst en naanbrood

Kinder Menu
KEUZE UIT:

CRISPY CHICKEN

MINI BURGER

Wordt geserveerd met friet, potato wedges of 
zoete aardappel friet (+€0,50)

€9.50

Salades

CEASAR SALAD €12,75
Salade met kip, tomaat, rode ui, ei,
croutons en Pecorino kaas

COBB SALAD €13,50
Salade met kip, bacon, ei, tomaat,
avocado en blauwe kaas
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SPARERIBS
€18,50 

Spareribs met een glace van honing en ketjap. 
Geserveerd met friet, potato wedges of zoete 

aardappelfriet (+ €0,50)



DRINK LIST
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KOUDE 
DRANKEN

COCA COLA €2,50

ICE TEA LEMON €2,50

ICE TEA GREEN €2,50

SPA ROOD €2,50

SPA BLAUW €2,50

WITTE

• CHARDONNAY FLES €11,50
• SAUVIGNON BLANC   FLES €11,50
• ZOETE WITTE WIJN     FLES €11,50
• ROSE WIJN     FLES €11,50

RODE

• MERLOT     FLES €11,50
• CABERNET SAUVIGNON   FLES €11,50

WIJN

BIER
• BINTANG €2,95
• DESPERADO     €2,95
• BUD     €2,95


