Diner

KOUD:

VOORGERECHTEN WARM:

Frankrijk

a
Gillardeau oester No. 3

Gamba pil-pil

Carpaccio

per stuk 3.95
Rode wijnazijn | sjalot | limoen

Frankrijk…

Spanje

Italië

Gillardeau oester No. 3

… Libanon

15
Knoflook | rode peper
| zeezout | piri piri

14.5
Irish Angus | basilicum pesto
| rucola | truffel crème
| Parmezaan | pijnboompitten

India

Eend 15.5
Geconfijt | tandoori
| spitskool
| papadum | mango

Mexico

per stuk 4.25
Beef tataki 12.5
Libanese style | sumac sjalot
Mexican style | chipotle
| granaatappel | gezouten citroen | crème fraîche | crispy mais

Spanje

pleased
to
meat
you

China

Surf & turf

14.5
Buikspek | gamba
| char siu

India

Pulled jackfruit

Tandoori | spitskool
| papadum | mango

13.5

HOOFDGERECHTEN

vlees
van
de
grill

Portugal

Pata negra 15.5

Iberico | knoflookbrood

Tonijn 14.5
Krokante taco | tomaat
| olijf | ansjovis

Al onze grill gerechten worden geserveerd
met bijpassend wisselend werelds garnituur.

Werelds

Uruguay

Vega 11.5
| to explore | wisselend

Flat-Iron steak
Ierland

27
| Aberdeen | Irish Angus
| grass-fed | 180 gram

wereld mezzes

Proeverij van 7 Wereld M ezzes 17.5 p.p
Chicken

| sticky | rode kool
| kimchi | lente ui

Mexico

Beef tataki

| Mexican style | chipotle
| crème fraîche | crispy mais

Thailand

Gamba

| loempia | pad thai style
| noodles

Spanje

Romesco

China

Buikspek

| char siu
| bundelzwam | sojaboon

Griekenland

Feta

| spinazie
| geroosterde knoflook

India

Samosa

| curry | tandoori

Gele rijst | X.O. | Laksa

26

Japan

Kabeljauw

24.5
Op de huid gebakken | shii take
| Hokkaido pompoen | dashi schuim

Italië

Zeebaars

26.5
Huidgebakken | wilde gamba
| fregola risotto | zeekraal
| puttanesca saus

to expl

re - menu

Vanaf 2 personen en alleen
per tafel te bestellen 36 p.p.
Maak kennis met ongekende smaaksensaties en beleef wat
de wereldse keuken te bieden heeft. Laat u verrassen,
en ervaar de wereldse smaken op zijn best.

Dit menu –in 2 rondes- bestaat uit
meerdere gerechten om samen te delen.
To explore!

| noten | peterselie

Australië

vega

Bavette

25
| Pure Angus | grain-fed | 200 gram

grill specials:
Voor twee personen, geserveerd met 2 sauzen
naar keuze en Borage rode kool kimchi salade

Ierland

Dry-aged Côte de Boeuf

Wereld’s

To Explore

| wisselend |

18.5

Indonesië

Soja Rendang

18.5
Gele rijst | sjalot
| sajoer boontjes | cashewnoot

Irish Angus | 21 dagen dry-aged | ribstuk
Vanaf 650 gram, 10 euro per 100 gram

bijgerechten

SLAGERSPLANK

Verse friet van Pieperz

Gebaseerd op de keuze van de chef
33.5 p.p.

Zoete aardappel friet

Volg ons op:

Heeft u een allergie? Ah, wat vervelend!
Geef dit door aan onze medewerkers.
Wij houden er graag rekening mee!

Italië

Ossobuco

Uruguay

26.5
| Hereford | grass-fed | 250 gram

a

STOOF
19.5
Kalf | gestoofd | gnocchi | chantenay
| marloeskes | gremolata

Ribeye

Dit voorgerecht is vanaf twee personen te bestellen.
Geserveerd met ambachtelijk Grieks pitabrood.
Korea

Singapore

Grote wilde gamba’s

22
| Pure Angus | grain-fed | 200 gram

Tournedos

OM TE DELEN

VIS

Sauzen 2.5
U kunt kiezen uit de volgende sauzen:
Peper | Truffel sjalot
| Zwarte knoflook-sambai
| Sambal Goreng Hollandaise

| mayonaise

4.5

5.5
| Cajun-mayonaise
Gnocchi 5.5
| truffel | Parmezaan | rucola
Groenten curry 5.5

Salade 4
| gemengd|

