Dinerkaart

Plat ers

Let 's start
Mix van de 3 lekkerste voorgerechtjes op de kaart | 13,50
Dragon roll | 12,50
Sushi met avocado en gefrituurde garnaal
Oosterse zalm | 11,50
Met wakame, sesam, komkommer en sojasaus
Carpaccio | 11,50
Carpaccio van rund met zongedroogde tomaatjes, truffelmayo en Parmezaanse kaas
Steak tartaar | 13,50
Met klassieke garnering
Brushetta’s | 10,50
Met tomaat en basilicum
Champignons de Dordogne | 10,50
Gefrituurde champignons geserveerd met aioli

Vanaf 2 personen te bestellen
Alle Platters worden bereid op Oosterse wijze met verschillende warme en koude
gerechten en worden geserveerd met: Turks brood, couscous, friet, frisse salade,
olijven, dadels, tzatziki, hummus, baba ganoush, aioli, teriyaki en Jasmin’s saus

Oosterse platter | 26,50 p.p.
Yakatori kipspiesjes, gegrilde biefstukpuntjes, tempura garnalen,
gekruide kofte en gestoofd lamsvlees
Vis platter | 27,50 p.p.
Gegrilde gamba’s, zalmstukjes, oosterse zalm,
inktvisringen en dorade
Jasmin’s platter | 29,50 p.p.
Rundercarpaccio, oosterse zalm, gegrilde biefstukpuntjes, kippenpootjes,
gekruide kofte, gegrilde gamba’s en zalm stukjes
Vegetarische platter | 24,50 p.p.
Champignons de Dordogne, vega stoof, geitenkaas met perzik, rode bieten
met linzen salade en vegetarische loempiaatjes

Soeper Hot
Alle soepen zijn vegetarisch en geserveerd met Turks brood
Linzensoep | 7,00
Courgettesoep | 7,00
Tomatensoep | 7,00

Broodplankjes
Turks brood | 6,50
Geserveerd met tzatziki, Jasmin’s saus en hummus

Eat your veggies
Alle salades worden geserveerd met Turks brood
Salade met gerookte zalm | 15,50
Komkommer, tomaat, rode ui, kappertjes en een dille dressing
Salade met gamba’s | 15,50
Avocado, tomaat en een aioli dressing
Salade met carpaccio | 15,50
Zongedroogde tomaatjes, truffelmayo en Parmezaanse kaas
Salade met biefstukpuntjes | 15,50
Tomaat, sesamzaad en teriyaki

Naan brood | 6,50
Geserveerd met tzatziki, Jasmin’s saus en hummus

Salade met geitenkaas | 14,00
Perzik, walnoten en honing

Mix van Turks & Naan brood | 7,50
Geserveerd met tzatziki, Jasmin’s saus en hummus

What’ s for diner?
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade

Life is better with burgers
Al onze burgers worden geserveerd met friet en een frisse salade
Classy burger | 16,00

Dorade royal | 19,50
Gebakken dorade met citroen en gegrilde groenten

Cheesy burger | 16,50
Oh my Chicken | 17,50

Rode curry | 20,50
Met gamba’s, groentes en rijst
Biefstuk | 20,50
Uit jus de veau gebakken in champignons
Stoofpotje kip | 17,50
Op Catalaanse wijze bereid met kippendijen, tomaat, citroen, saffraan en knoflook

Veggie Cajun burger | 15,50

You
are
what
you
eat
so eat something sweet

Stoofpotje lamsvlees | 18,50
Op Oosterse wijze bereid met harissa, ui, laurier, koriander en komijn

Brownie met vanille-ijs | 8,00

Oosterse kipsaté | 17,50
Kipspies gemarineerd in oosterse kruiden met kroepoek en gebakken uitjes

Cheesecake met roodfruit coulis en vanille-ijs | 8,00

Groene curry | 16,50
Met diverse groentes en rijst

Friandises, lekkernijen voor bij de koffie | 4,50

Dame Blanche | 8,00
Carrot cake | 8,00

Mediterrane groenten stoof | 16,50
Op mediterrane wijze bereid met de lekkerste seizoensgebonden groenten
Pad Thai | 17,50
Gebakken noedels met ei en gegrilde seizoensgebonden groenten

= vegetarisch
= pittig

