SOEPEN.

SALADES.
kip, garnalen, taugé, paddenstoelen, paksoi 8,15

Tom Kha Kai

Pompoensoep komijn, kokosroom 6,75 V

Salade knoflook gamba’s
chilimayonaise 15,25

BROOD.

Vegetarisch couscous, guacamole, manchego, geitenkaas, bieten,
gekarameliseerde ui, noten 14,25 V
huisgemaakte tomatenketchup 5,25

Tosti kaas huisgemaakte tomatenketchup 5,25
Tosti geit

jonge of oude kaas, meergranenbroodje, mosterdmayonaise 6,50 V
italiaanse bol, wasabimayonaise 7,95

Broodje tonijnsalade
Sandwich kip

dragonmayonaise 7,95
diverse vissoorten, kappers, wasabimayonaise 11,95

Noorse sandwich
Stoer brood

burrata, honing, noten, pesto 11,95 V

Pita veggie gebakken aubergine, gemarineerde tofu, zoetzure wortel, tauge, kool,
cashew pesto, emping, chilimayonaise 9,25 V
Sandwich gerookte zalm creamcheese, wasabimayonaise,
kappers, guacamole 11,95
noten, truffelmayonaise, pesto, parmezaan 12,25

Sandwich carpaccio

tonijnsaus, rundvlees, kappers, olijven, noten 11,75

Broodje vitello tonnato
Club sandwich

noten, truffelmayonaise, pesto, parmezaan, croutons 14,50

Rundercarpaccio

KLASSIEKERS.
gerookte zalm, furikake kruiden, chilisaus, koolsalade, taugé 11,75

Japanse omelet
Double beefburger
Steak tartaar

ossenworst, piccalilly, kwarteleitje, truffelmayonaise, crostini 13,25

gegrilde kip, koolsalade, wrap, knoflooksaus 13,25

Kebab
Pita eend
Pasta

kaas, ui, bacon, gebakken eitje, cocktailsaus 13,95

pulled duck, kool, tauge, wortel, misomayonaise 15,25

stoofvlees, parmezaan, paddenstoelen, rucola, truffelolie 14,25

Gyoza met noodles paksoi, taugé, cashewnoten, gekarameliseerde ui,
paddenstoelen, taki-takisaus 13,50
Nasi

kip, garnalen, gebakken eitje, kroepoek 14,25

Saté

kipsaté, zoetzuur, pindasaus, kroepoek, cashewnoten, brood 13,50

kip, bacon, gekookt eitje, guacamole, wasabimayonaise 11,95

Broodje ossenworst
Broodje antipasti

manchego, gekookt eitje, kappers, truffelmayonaise 10,75
charcuterie, olijven, kappers, noten, truffelmayonaise 9,95

Simit hummus, gekarameliseerde ui, manchego, geitenkaas, pesto, noten,
haricot verts 10,95 V
Broodje pulled pork

paddenstoelen, wasabimayonaise, koolsalade 10,95

Broodje makreelsalade
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kip, kokos, ui, taugé, cashewnoten, emping, noodles 15,25

Chicken teriyaki

pesto, geitenkaas, jonge kaas, honing, 5,75 V

Broodje kaas

@ZEEZICHTNIJMEGEN

tauge, cashewnoten, kokos, gebakken uitjes,

Soep v/d dag

Tosti ham/kaas

@ZEEZICHTNIJMEGEN

Vis makreel, garnalen, zalm, paling, surimi, aardappelsalade,
kappers, croutons 15,75

gegrilde paprika, ei, zoetzure wortel, chilimayonaise 10,95

*De broodgerechten worden geserveerd met sla, tomaatjes, komkommer en radijs.
*Heeft u een allergie of intolerantie? Meld het ons. Het is niet uitgesloten dat onze
gerechten allergenen bevatten.
*Voor een meerprijs van €1,00 kunt u onze gerechten ook met glutenvrij brood krijgen.

SPECIALS.
Kijk op de krijtborden voor de wisselende specials.

VOOR BIJ DE BORREL.
Broodmand
Vleesplank
Kaasplank
Gamba’s
Gyoza borrel
Olijven		

tonijnsaus, pesto, hummus, aioli 7,95 (ook als 1/2 te bestellen)
charcuterie, olijven, brood, noten 13,25 (ook als 1/2 te bestellen)
vijgenchutney, brood, noten 13,25 V (ook als 1/2 te bestellen)
gebakken in knoflookboter met brood (6 stuks) 8,95
met taki-takisaus (4 stuks) 6,50
portie knoflook olijven 4,50

KOFFIE.
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Flat white
Koffie verkeerd		
Latte macchiato		
Espresso macchiato		
Warme Chocomel
Warme Chocomel met slagroom

THEE.
2,65
2,65
3,25
2,85
3,60
3,10
3,35
2,75
3,00
3,50

Thee
Verse munt
Verse gember
Chai latte
Dirty chai latte

2,60
3,35
3,35
3,70
4,30

Lactosevrij (glutenvrije havermelk)
Decafé
Caramel siroop

+0,75
+0,75
+0,75

ZOETIGHEID.
Cheesecake met rood fruit 5,30
Taart vraag naar onze wisselende taarten

WITTE WIJN.

Glas

BIEREN OP FLES.

Riesling							
Donatushof, Mosel, Duitsland
Complexe geuren van appel, perzik, citrusfruit in de neus. Elegante lange
afdronk.

4,50

Hertog Jan Pilsener - Alc. 5,1%
Volle smaak met een aangenaam bittere afdronk.

3,00

4,50

IJwit (Brouwerij’t IJ) - Alc. 6,5%
Stevig licht troebel witbier, goud van kleur, licht kruidig en citrusachtige
tonen.

5,25

Sauvignon Blanc							
MG varietal, Colchagua, Chilli
Rijk fruitig bouquet van mango, grapefruit en groene paprika met een hint
van citroengras.

5,50

Verdejo								
Alevilla, Rueda, Spanje			
Deze druif geeft veel aroma’s van bloemen en citrusfruit. Frisse afdronk met
een aangename zuurgraad.

4,95

I.P.A. (Brouwerij’t IJ) - Alc. 6,5%
Donkerblond met een uitgesproken hopsmaak, aroma’s van grapefruit en
bloemen.

4,90

Pinot Grigio							
Cesari, Venezië, Italie			
Mooie zuurgraad, licht filmend. Lichtgele kleur met een groene toon.
Frisse citruszuren, levendig, sinaasappelzeste, mineralig, witte peper.

4,75

La Chouffe - Alc. 8%
Verfrissende kruidige smaak, licht hoppig en tonen van citrus.
La Trappe Dubbel - Alc. 7%
Moutige en karamelzoete smaak, zoete invloed van dadel, honing
en gedroogd fruit.

4,80

Tripel Karmeliet - Alc. 8,5%
Heldergeel bier met een geweldige balans tussen zoet, fruitig, bitter
en spicy.

5,00

Duvel - Alc. 8,5%
Bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd aroma en een
uitgesproken hopkarakter.

4,90

Vedett Extra White - Alc. 4,7%
Vol romig en fris van smaak. Tonen van citrus en kruidigheid van koriander.

4,50

Corona - Alc. 4,6%
Verfrissend, zacht en licht van smaak.

4,50

Liefmans fruitesse - Alc. 3,8%
Lichtzoet, accenten van rood fruit.

4,30

Hertog Jan - Alc. 0,0%
Vol van smaak, verfrissend met een bittertje.

3,15

Veltins Radler - Alc. 0,0%
Aroma met echt citroensap, prikkelend fruitzuur en lichte bitterheid.

3,40

Leffe Blond - Alc. 0,0%
Goudblond van kleur, vol van smaak en bevat toetsen van kruidnagel
en vanille.

4,50

Chardonnay								 5,50
Montes, Santiago, Chili
Zeer fruitige wijn met aroma’s van tropisch fruit zoals ananas en banaan.
Vol en romig met een goede balans tussen hout en fruit. De afdronk is zeer
elegant met een romige finish.

FRIS.
Spa rood/blauw/citroen		
Cola
Cola Zero
Fanta Orange		
Bitter Lemon
Tonic
Cassis
Appelsap

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

NON ALCOHOL.
Lipton Sparked
Fever Tree ginger beer

Tomatensap
Chocomel
Fristi
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Lipton Ice Tea Peach
Rivella
Ginger Ale

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

SAPPEN.
3,95
3,75

Verse jus
Sap van de dag

3,90
3,90

COCKTAILS.
Aperol Spritz
Limoncello Spritz

6,95
7,50

ALCOHOL.
Gedistilleerde dranken, aperitieven, likeuren

vanaf 3,50

RODE WIJN.
Nero d’Avola
Fantascia, Sicilië, Italië
Neus van kersen, framboos, en zwarte bes, Licht fris, soepel, gemiddelde
body, lange afronk

4,75

Malbec
Finca el origen, Mendoza, Argentinië
Tonen van donkerfruit, vanille, toast en karamel. De smaak is
complex en vol.

4,95

ROSÉ.
Grenache, Grenache Gris en Syrah 			
St. Roch Le rosé, Roussillon, Frankrijk
Licht van kleur, vol van smaak. Aroma`s van aardbei en framboos.

5,50

Seizoenbieren
Wisselend assortiment seizoenbieren, vraag naar het actuele aanbod.

