
HUISGEBAKKEN DESEMBROOD met boerenboter, extra vergine olijfolie
& feta-paprikaspread

HUISGEMAAKTE soep van de dag

Soep van GEROOSTERDE AUBERGINE, COURGETTE & TOMAAT met harissa, 
munt, pistache en geitenkaas

Huisgemaakte OESTERZWAMKROKETTEN van zuiderzwam gekweekt op 
koffiedik van de spaarbank. Geserveerd  met chutney van koffie, vadouvan en zil-
verui

Huisgemaakte GARNALENKROKETTEN met citroen, gefrituurde peterselie
en mosterdmayonaise

BAO BUNS met buikspek, hoisin en lente-ui

BAO BUNS met pulled jackfruit, hoisin en lente-ui

Gegrilde WATERMELOEN van de bbq met burrata, tomatenjus, kroepoek van 
tomaat en basilicumolie 

CHINESE PANNENKOEKJES met pulled duck, plumsauce, hoisin, lente-ui en 
zoetzure komkommer

VITELLO TONATO, lauwwarme gestoofde kalfssukade met mayonaise van verse
albacore tonijn, kappertjes en rucola

TATAKI van albacore tonijn met wakamé, misomayonaise en rettich

Gepelde GAMBA’S in pernod-knoflookroom met brood

SALADES
Salade met GEROOKTE ZALM, Hollandse Garnalen, ei, kappertjes en dilledressing

COUSCOUSSALADE met amandel, dadel, granaatappel, komijnyoghurt, za’atar en 
gefrituurde halloumi

DE BOVENSTAANDE SALADES ZIJN OOK ALS MAALTIJDSALADE TE BESTELLEN
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Curry van RODE LINZEN met zoete aardappel-kokospuree, cashew, pita en 
chutney 

Gebakken ZEEBAARSFILET met zeekraal, spinazie, antiboise en roseval

CARIBISCHE RUNDERSTOOF met kokos, kousenband en cassavefriet

CHEESEBURGER DE SPAARBANK met baconjam geserveerd met friet en salade

Pannetje ZEEUWSE MOSSELEN, gekookt in witte wijn , met sausjes, salade en friet 
of brood

WIENER SCHNITZEL, gepaneerde kalfsschnitzel met groente, friet en remoulade

Geroosterde BLOEMKOOL met citroenricotta, peterselie-olie, dukkah en 
tomatensalade

TAGLIATA VAN RUNDERBAVETTE, dun gesneden gebakken runderbavette met 
rucola, olijven, parmezaan, groente en friet 

FRIED CHICKEN van kippendijen met couscoussalade, tzatziki en friet  

STADSHAP
Onze daghap, de bediening kan u vertellen wat ons gerecht van de dag is

SUPPLEMENTEN
Verse friet
Gemengde salade
Verse groenten
Cassave friet
Portie roseval
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KINDERMENU
FRIKANDEL, KIPNUGGETS, KIBBELING OF KROKET met friet, salade, 
appelmoes, ketchup en mayonaise

POFFERTJES met boter en poedersuiker (6 of 12 stuks)

CARIBISCHE RUNDERSTOOF met kokos, kousenband en cassavefriet

Gebakken ZEEBAARSFILET met zeekraal, spinazie, antiboise en roseval

Geroosterde BLOEMKOOL met citroenricotta, peterselie-olie, dukkah en 
tomatensalade

Curry van RODE LINZEN met zoete aardappelpuree, cashew, pita en chutney

Kleine DAGSOEP of soep van GEROOSTERDE AUBERGINE, COURGETTE & 
TOMAAT met harissa, munt, pistache en geitenkaas

BANKROVERSBORDJE

DESSERT
KOFFIE OF THEE COMPLEET met zoetigheden en een likeur naar keuze
De koffie of thee compleet mag ook besteld worden met bijvoorbeeld een 
cappuccino, espresso of verse gemberthee.

LOPEND CHOCOLADETAARTJE met vanilleijs en slagroom
De bereidingstijd voor onze chocoladetaartjes is minstens 15 minuten, hierdoor 
kan het iets langer duren

RABARBER-AARDBEIENCOMPOTE met amandelcrumble, basilicumijs en
rabarbersoepje 

5 stukjes KAAS
TIP! Lekker met een glas ratafia de Champagne

SCHATKIST met vanilleijs en chocoladeijs en een kleine verrassing

een RAKET of een PERENIJSJE
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