
Wij houden van een informele en sociale manier van 
tafelen: lekker de tijd nemen, samen delen, gezelligheid 

en genieten. Voor het diner serveren we kleinere 
gerechtjes die geschikt zijn om te delen. 

Bestel lekker waar je zin in hebt en bepaal zelf het 
tempo waarin. Voor een volledig diner raden we 

minimaal 3 gerechtjes per persoon aan.

17:00 - 22:00

DINER

Heeft u allergieën of dieetwensen? 
Graag doorgeven aan de bediening

BIJGERECHTEN
Verse frites  € 5,5

met keuze uit twee sausjes: chilimayo, katjangsaus, truffelmayo en 
natuurlijk de gewone mayo

Truffel Waffles € 6,5
wafelfriet met truffelmayonaise en parmazaanse kaas

Salade BeauPiccolo € 5,5
Little gem, basilicumvinaigrette, croutons, 

zoete aardappelcrisp en tomaat

Salade Maplicious € 7,5
Gegrilde little gems, pompoenpurree, gepofte biet, 

vegan feta, zoete aardappelcrisp, vegan bacon 
en maple syrup

Groentetuin € 5,9
warme seizoensgroenten

FINISHING TOUCH
Bonbon assorti € 5,9

3 stuks van Bonbonnerie Borrel 

Cheesecake € 6,9
Huisgemaakte Cheesecake met karamel en gesuikerde noten

Churros Cup € 6,9
met vanille ijs, slagroom, 

chocolade saus en kaneelsuiker

Vegan Pannacotta € 6,9
met groene appel ijs en geraspte tonkaboon

Bao bun € 5,9
met witte chocolade ijs, karamel en explosiesuiker 

Beautanicaasplank € 10,9
vier soorten kazen met kletsenbrood, 

gerookte amandelen, balsamico en Zwolse mosterd 

Grand dessert € 12,5 p.p.
(Vanaf 2 personen) Moeite met kiezen? 

Laat je verrassen door de chef



Oesters € 3,25 p.s.
met mignonette- en oosterse ginger soja dressing 

(vraag naar de beschikbaarheid) 

Melty Plukbrood € 8,9
raclette, chorizo en cheezy onion butter

Vegan Plukbrood € 8,9
huisgemaakte vegan kaas, pulled jackfruit 

en jalapeno’s

Cauliflower Crisp € 7,9
met bosui, sesam en chilimayo 

Vegan Coquille  € 8,5
coquille van king oyster mushroom met halloumi, 

beukenzwammetjes en kidney bonen op een créme 
van bloemkool

Steak Tartaar € 9,9
van runderbavette met crostini, 

gepocheerde eierdooier, cornichon, sjalot, 
kappertjes en pepermayonaise

Burrata Heaven € 10,9
met romantic tomaat, balsamico en bruschetta brood 

(gedroogde ham +€ 2,95)

Charcuterieplank € 12,5
diverse vleeswaren, noten, druiven en crostini 

Visplank € 14,5
sardientjes, krokante lauw warme zalm,

calamaris en vis van de dag

VOORAF
MEAT

Runderbavette  van de grill € 12,5
met verse tomaten chimichuri en 

krokant gebakken oesterzwam 

Gegrilde Pork Tomahawk 250gr € 12,5
met tom kha kai boter

Wildstoof € 12
met een aardappel mousseline en rode kool

Maishoen € 12
met een saus van amaretto en pruimen

Eendenborst  180gr € 19
met een saus van rode port en earl grey

FISH
Zalmfilet € 13

met een kruidenkorst op een crème van pastinaak

Krokant Gebakken Kabeljauw € 12,5
met een klassieke remoulade saus en chips

Argentijnse Chili Gamba's € 12
met spinazie en jalapeno's

Hele Dorade 550 gr € 24,5
gevuld met citroen en verse kruiden

VEGAN
Gegratineerde  Aubergine € 9,5

met muhamarra, koreander en een yoghurtdip 

Black Bean Burger € 10
twee mini burgers van black beans en king oyster mushroom

 met guacamole 

Bao Bun Rendang € 10
twee stuks met rendang van jackfruit en zoetzure rode kool 

Vegan Vamp Steak € 11,5
van gegrilde knolselderij met een creme van kastanje, 

paddenstoelen en mini krieltjes 

HOOFD


