dinerkaart
BUrgers

SALADES
Geitenkaas 					

€13,50

Aardbeien, walnoten en druiven

Cajunkip 					

€13,50

Gebakken spekjes en pijnboompitten

Gerookte zalm 					

€13,50

Forel, pittige makreelsalade, gebakken gamba’s
en wasabi-sesam

Mega Vega burger 				

€13,75

Bij Mauce burger 				

€12,50

Buffelmozzarella, gegrilde paprika, verse friet van
, gemengde salade en truffelmayonaise

Spek, gebakken ei, cheddar, tomaat, augurk, verse friet van
, gemengde salade en huisgemaakte burgersaus

Chiliburger 					 €12,50

Halloumi 					

€13,50

Couscous 					

€13,50

Artisjok, olijven, pecannoten, tzatziki en gegrilde paprika
Marquesworstjes, rozijnen, munt, feta, sud ’n sol tomaatjes
en yoghurt

Spek, gebakken ei, cheddar, jalapeños, avocado,
verse friet van
, gemengde salade en chimichurri

Truffelburger 					 €12,50

Spek, gebakken ei, truffelkaas, paddenstoelen, verse friet van
, gemengde salade en truffelmayonaise

Veggi 						 €13,50
Gegrilde groente, cashewnoten, mashed avocado
en parmezaanse kaas

dessert

Carpaccio 					 €13,50
Gemengde salade, pijnboompitten, parmezaanse kaas,
sud ’n sol tomaatjes en truffelmayonaise

Ceasar 					

Chocolade lavataartje 				

€6,00

If you can’t beat them join them 			

€0,00

Watermeloen 					

€4,00

Met merinque en aardbeienmascarpone dip

Vitello Tonnato 					

Gemengde salade, kalfsfricandeau en tonijnmayonaise.

€13,50

hoofdgerechten

Luciano ijsje. Wel even zelf halen natuurlijk
Een heel groot stuk

macho nacho				

€11,25 / €14,25

Met of zonder gekruid gehakt, salsa, crème fraîche, kaas
en guacamole

Rendang Kapsalon 				
Rendang vlees, gemengde salade, verse friet van
en piccalilly-mayonaise

Saté van kippendij 				

kindermenu
€18,75
€15,50

Pasta van de week 				

€10,00

Gebakken Zalmfilet Gremolata 			

€18,25

Gebakken gamba’s pil pil (8 stuks) 		

€18,75

Argentijnse rumpsteak 				

€16,50

Dat zullen wij u vertellen

Met korstje van verse kruiden en knoflook en citroen, gebakken
spinazie en sud ’n sol tomaatjes en verse friet van
en aioli

Frikadelletjes					 €5,00
Met friet en ijsje toe

Pindasaus, atjar, seroendeng, gebakken uitjes, verse friet van
en gemengde salade

Gemengde salade, verse friet van

€4,00

Hazelnoot crème taartje van
Chocolade truffeltaart of appeltaart van

€13,50

Gerookte kip, ansjovis, gekookt eitje, croutons
en parmezaanse kaas.

Heerlijk taartje uit onze taartvitrine 		

In roomboter gebakken met gebakken uitjes en champignons,
verse friet van 		
en gemengde salade

Bitterballen 					

€5,00

Kipnuggets 					

€5,00

Met friet en ijsje toe
Met friet en ijsje toe

Pizza 						 €5,00
Met salade en ijsje toe

