ER VOOR, ER BIJ OF OM TE DELEN
Lam Spare-Ribs

8

Pulpo Uit De Oven

Ras el hanoute, pompoen mousseline

Orzotto nero, pijnboompitten

Sticky Chicken Wings,

Zalm Met Soya-Charmoula

7

11
8

Zaatar, Gerookte paprika chutney

Crème van bonen en knoflook, shii take

Gemarineerde Steak [200 gr], 21

Gekarameliseerde Witlof,

Gerookte aardappelpuree, sperziebonen

Avocado, turron, lavash, truffel-hummus

Ravioli Oum Houria

Cassecroute

7

Gamba, Tunesisch gekruide wortel,
kappertjes, olijven

Pastilla

7
7

Salade Mechouia, gebrande tomaat,
basilicum

9

Van Veluws edelhert, sjalotten, rozijnen,
kastanjes gewikkeld in krokant filodeeg

Shawarma

8

Van kalkoen, met hummus en mango
amba sauce op platbrood

ONZE TAGINES
zijn ideaal om met z’n tweeën te delen in combinatie met een paar van onze kleine
gerechtjes, kiest u voor alleen een Tagine! Houdt u dan rekening met een iets langere
wachttijd

Tagine Kefta

gehaktballetjes, tomaat, tuinerwten, gepocheerd ei

20

Tagine M’rouzia

Lam, compote van ui, rozijnen en kikkererwten, harissa

24

Tagine Vis

Dagvangst, aardpeer, kappertjes

22

Tagine Kip

kippendij, ingelegde citroen, olijven, koriander

21

Tagine Vegetarisch artisjokhart, jonge ui, tomatenreductie

20

MENU BIZAR 32,5
Laat u culinair verrassen en reis door de smaken van onze keuken. U krijgt een assortiment
van onze kleine gerechtjes om te proeven en delen, per twee personen een Tagine naar
keus en sluit af met een zoete verrassing
Geniet van onze gerechten zoals dat in de essentie bedoeld is, er geldt een minimum
van twee personen, maar hoe groter de groep hoe meer “bizar” het menu wordt

VOOR DAARNA
Chebakiya,

7

turroncrumble, yoghurtroomijs

Warme ganache,

Gemarineerde Ananas

7

met cocos en passievrucht

7

specerijen sablé, kersensorbet
Op de kaart s taan ni et al le ing rediën ten v an onze
g er ech ten v erm el d. All er gi eën v ernem en w e daarom
g raag v an t e vor en, dan kunn en w e h et men u daarop
aanp as sen .

Kaasplank

11

[bij Menu Bizar suppl. € 4]
D e pro duc ten die wij g ebr ui ken kunn en, afh ankel ijk v an
l ev erb aarhei d en kw al it ei t, tij del ijk v erv ang en wor den
door andere.

