Take AWAY MENU

De take away kan van maandag t/m donderdag
telefonisch besteld worden via 024 - 645 00 05

soep / tosti
6 / 3,5

SWEET POMODORI SOEP
pesto – brood / soepje on the side 3,5

6

CROISSANT
geitenkaas – rode ui compote – tomaatjes

brood
SANDWICH KLASSIEKE CARPACCIO VAN RUND
pitjes assorti – rucola – Grana Padano – pesto

11

FIEN’S AVOCADO CLUB
smoked chicken – avocado – basilicum – uitgebakken bacon

8,5

LAVASH HUMMUS
ingemaakte courgette – sesamzaad – venkelzaad

7,5

STEAK SANDWICH
getoast zuurdesembrood – rosbief – rode ui compote – aioli

8,5

PITABROOD
rillette van zalm – pickles

8,5

WRAP
tataki Albacore tonijn – spitskool salade – rettich

12

EGG IN A BASKET
eitje gebakken in brioche broodje – groene salade – roomboter

7,5

FRIED CHICKEN BURGER
bacon – tomaat – cheddar chilisaus – frieten

14,5

FISH AND CHIPS
remoulade saus – frieten

14,5
8,5

100% RUNDVLEES KROKETTEN
maisbrood – mosterdmayonaise

12,5

NOODLE BOWL
boekweit noedelsalade – avocado – gemarineerde zalm
komkommer – sesam – wasabi mayo / vegetarisch te bestellen

salades
KLASSIEKE CARPACCIO VAN RUND
pitjes – rucola – Grana Padano – pesto

12 / 14,5

TATAKI ALBACORE TONIJN
waterkerssalade – radijs – soja mayonaise

12 / 14,5

HEALTHY QUINOA
avocado – tomaatjes – noten en pitten

9,5 / 12

GEGRATINEERDE GEITENKAAS
ingemaakte pruimen – appel – rucola

9,5 / 12

vraag bij allergieën aan de bediening naar onze mogelijkheden.

Take AWAY MENU

Voorgerechten
KLASSIEKE CARPACCIO VAN RUND
pitjes – rucola – Grana Padano – pesto

11

TATAKI ALBACORE TONIJN
geroosterde knolselderij – tamari

12

BUNDELZWAM TEMPURA
Taleggio – hazelnoten – rode ui

7,5

PASTRAMI VAN HERT
ingemaakte pruimen – papadum – rucola

12

12,5 / 25
SASHIMI VAN ZALM
tempura gamba’s - sojasaus – gember – wasabi / ook als XL te bestellen
7,5

STRANDKRABBEN SOEP
room – getoast zuurdesembrood – rouille

Hoofdgerechten
18,5

DORADE FILET GEVULD MET GAMBA
ingelegde citroen – quinoa kroketje – gebakken venkel
ZACHT GEGAARDE WILDZWIJN PROCUREUR
bokbier – pommes fondant – boudin noir – krokante boerenkool

19

DUMPLINGS VAN GIERST
king boleet – jus van geroosterde sjalot

17

RUNDERTOURNEDOS
aardappelwafel – paddenstoelen duxelles – pastinaak – dragonjus

25

WORTELKOEKJES
pinda crunch – pompoen crème – Noilly Prat saus

17

ZEEWOLF
geroosterde knolgroenten – specerijen mix – worteljus

19

KLASSIEKE CHATEAUBRIAND
rode wijnsaus – om te delen (2p)

50

Lekker erbij
SPITSKOOLSALADE MET ROZIJNEN
DIKKE FRIETEN MET MAYONAISE
GEROOSTERDE KNOLGROENTEN UIT DE OVEN

3,5
3,5
3,5

desserts
KAZEN KAATJE JANS
assortiment kazen – notenvruchtenbrood – vijgencompote
STOOFPEREN
met blauwe kaas – spekkoek – portgelei
APPELTAART
VEGAN CHOCOLADE BROWNIE
OREO NUTELLA TAART

Like en volg ons op
/bijfien

Volg ons op instagram
@thuisbijfien

12,5
6

3,5
3,5
4,5

Volg ons op twitter
@thuisbijfien

