
        

Coquille
Gegratineerd uit de oven
Peking eend
Pannenkoekjes, komkommer en hoisinsaus
Kip dumpling
Wortel-komkommersalade met citrus sojadressing en 
pikante chilisaus
Carpaccio
pesto, truffel en Parmezaan
Runder duo
Runder tataki en rendang op pangsit, avocado, Oosterse 
salade, cassave crunch en kurkumadressing
Tonijn Taco
Wasabi en zeewier taco
Zalm
Kurkuma, limoen op pangsit
Gebakken kabeljauw
Mango, wakame en sojasaus
Poké bowl zalm 
Met mango, komkommer en zeewier chips
Poké bowl beef 
Paddenstoelenravioli  
Parmezaanschuim en pesto
Risotto
Truffel en Parmezaan
Gepofte zoete aardappel
Kimchi en zeewier chips
Met cherrytomaat en zeewier chips 

Molenbrood 
Met gezouten boter en olijfolie
Oosterse groenteschotel 
Mix van seizoensgroenten
Side salad met gegrilde kip
Mango en komkommer
Friet van MAN MET FRIET 
Met mayonaise
Zoete aardappel friet 
Met truffelmayonaise

BROODJES
Carpaccio     € 12
Huisgemaakte pesto, rucola en Parmezaanse kaas
Thaise pikante kip    € 10
Limoen, komkommer en lente ui      
Gerookte zalm    € 14
Komkommer en kruidenkaas
Oosterse biefstukpuntjes   € 14
Van de grill met mango
Van Dobben kroketten (2 st.)   € 10
Op een boterham met grove mosterdsaus

LUNCH SPECIALS
Pantosti classic    € 8
Met achterham, belegen kaas, bechamel en tomatensaus
Club sandwich    € 13
Gerookte kip, tomaat, bacon en chips    
Avocado club sandwich   € 12
Met tomaat, ei, mierikswortelcrème en zeewier chips
Poké bowl met zalm    € 12,50
Mango en avocado
Poké bowl met beef teriyaki   € 12,50

Mango en avocado     
12 uurtje     € 14
Uitsmijtertje ham/kaas, Rotterdamse kroket en Soto Ajam soep 

SALADES
Caesar salade    € 9
Met komkommer, cherry tomaat, ei en Parmezaanse kaas
Keuze uit :  Gegrilde kip    + € 3  
  Gemarineerde garnalen   + € 5
  Avocado    + € 3 
Salade met Oosterse biefstukpuntjes € 14
Mango en komkommer
Geitenkaas salade    € 12 
Met cashewnoten, vijgen en honing

WRAPS     
Krokante kip     € 10
Little gem sla en chilisaus
Carpaccio     € 10
Rucola en pesto
Zalm      € 12
Komkommer en kruidenkaas

SWEETS
American pancake (3 st.)   € 7
Kaneelsuiker, rood fruit en siroop    
Petit four plateautje    € 7
Met brownie, macaron, chocolade mousse en 
amandel madeleine

Jamaicaanse Jerk chicken   € 12,50

Sashimi zalm      € 12,50
Met gember en wasabi
Sushi van de dag    € 12,50  
Smokey ribfingers     € 12,50

Met bbq saus en chips 
Zalm sashimi      € 14,50
Gegaard in citrus-sojasaus
Beef tataki reepjes    € 14,50
In sesam-sojasaus
Krokante Thaise kip bites    € 14,50

In chilisaus 
Pikante gamba’s (10 st.)    € 19,50
Met brood
Spicy tuna sticks (6 st.)    € 19,50 
Kabeljauwfilet bites (5 st.)    € 19,50
Met Oosterse saus
Gemarineerde zalmfilet bites (5 st.)  € 19,50 
Getrancheerde Rib Eye   € 25 
Slagerij v. Linschoten 200 dagen gerijpt en graangevoerd  
Asian XL plate    € 50 
10 st. sushi van de dag, 5 st. mini poké bowl met zalm
5. grote garnalen, 5. st spicy tuna sticks, 5. st kip dumplings
Oosters snackplateau    € 16
3 st. mini loempia's, 3 st. kipkrokantjes, 3 st. gepaneerde 
garnalen, 3 st. samosa's, Zoete aardappel friet
Westers snackplateau   € 16
3 st. bitterbal, 3 st. kaaskroketjes, 3 st. kipkrokantjes 
3 st. mini frikandel, Verse friet van MAN MET FRIET

     
Bitterballen (8 st.) met grove mosterdsaus
Oude kaas kroketjes (8 st.) met grove mosterdsaus
Japanse garnalen (5 st.) met chilisaus
Groente samosa’s (8 st.) met chilisaus
Verse friet van MAN MET FRIET
Zoete aardappel friet met truffelmayonaise

Pure chocolademousse 
Met brownie en amandel
IJscoupe 
1 bol vanille ijs en geflambeerde appel
Crème brûlée
Tiramisu
Suikerwafel 
Met gele room

(gehele dag te bestellen)
Side Dishes € 7,50

(van 12:00 uur tot 17:00 uur te bestellen)
Lunch

(vanaf 17:00 uur te bestellen)
To Share

(vanaf 17:00 uur te bestellen)
Petite Desserts € 5,-

(gehele dag te bestellen)
Snacks € 7,50

(vanaf 17:00 uur te bestellen)
Taste of HUGH € 12,50 p. st.


