
Bitterballen - zes stuks

Kaastengels (v) - zes stuks

Mini loempiaʼs (v) - zes stuks

Mini kaassoufflés (v) - zes stuks

Vlammetjes - zes stuks

Chorizokroketjes - zes stuks

Bittergarnituur - twaalf stuks

bitterballen, kaastengels en mini loempiaʼs

Huisgemaakte frites - met mayonaise

Zoete aardappelfrites - met mayonaise

COMBI

4 stuks
combinatie van 2 wisselende kazen 

& 2 vers gesneden vleeswaren

 /  PLAT TER XL
4 x Slider
4 x Kipvleugel
4 x Chorizo kroketje
4 x Mini bietenburger
4 x Kanarie bun
+ Siciliaanse olijven

BARFOOD
Olijven
Siciliaanse olijven

Brood met smeersels (v)
met diverse vegetarische smeersels

Pretzels (v) - twee stuks

met aioli, sweet mustard en pickles

Borrelplank koud
olijven, Rotterdamse oude kaas, gedroogde worst en

brood met smeersels

Camembert uit de oven (v)
met bessenhoning, amandel en brood

Slider
mini hamburger van Black Angus, met spek

Mini bietenburger (v)

Kanarie bun
gele Bao met pulled chicken en Sriracha mayonaise

Kipvleugels
met bbq saus, macadamia crunch en bosui

Gambaʼs al ajillo
met knoflook, rode peper, limoen en peterselie

/ PLAT TER
2 x Slider
2 x Kipvleugel
2 x Chorizo kroketje
2 x Mini bietenburger
2 x Kanarie bun
+ Siciliaanse olijven

LUNCH

Naanbrood Tuna
met zoetzure rode ui en radijs

Broodje Geitenkaas (v)
met gegrilde groente, kerriehummus en macadamia

Sunny Side Up
toast met spiegeleieren en pancetta 

Pita Pulled chicken
met guacamole, sriracha mayonnaise, tomatensalsa

Kroketten op brood
twee kroketten op zuurdesem met mosterd

Club Kanarie
kip, spek, tomaat, ei-truffelsalade en tortilla chips

Kanarie Curry Worst
op een broodje met zoetzure rode ui, pickles, 

krokante uitjes, mosterd en curry

Tosti kip
gemarineerde kippendij, cheddar en paprika-harissa

Broodje Runderstaartstuk
met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rucola

12 uurtje
soepje, kroket op brood, wrap met geitenkaas en 

brioche met ei en spek

VOORGERECHTEN

Pretzels (twee stuks)
met aioli, sweet mustard en pickles

Brood met smeersels (v)
met diverse vegetarische smeersels

Gamba's al ajillo
met knoflook, rode peper, limoen en peterselie

Bietencarpaccio (v)
met geitenkaas, vijgen, appel, pecannoten en aceto stroop

Broccolisoep (v)
met crème fraiche, munt, amandel en brood

Dungesneden runderstaartstuk
met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

SALADES

Caesarsalade
keuze uit kip of gamba, met spek, ei, Parmezaanse kaas, 

croutons en ansjovisdressing

Salade gefrituurde geitenkaas (v)
met walnootpesto, appel, vijg en dadel

HOOFDGERECHTEN
Hamburger van Black Angus
met peterselie-knoflookmayonaise, raclette kaas, 

vleestomaat, rode ui en augurk

Bietenburger (v)
met gekaramiliseerde ui, baby spinazie, 

sesam en soja-mayonaise

Parelgort risotto (v)
met spinazie, paddenstoelen, ei 

en Parmezaanse kaas

Halve kip
met maiskolf, coleslaw en zoete aardappelfrites

Grain Fed Beef - Picanha
uit Uruguay, langzaam gegaard met gegrilde bimi 

en salsa verde

Kanarie Curry Worst
op een broodje met zoetzure rode ui, pickles, 

krokante uitjes, mosterd en curry

Spaghetti Frutti di Mare
met gambaʼs, mosselen, vongole, tomaat, knoflook, 

rode peper en peterselie

Mosselen
gewokt in rode curry ,kokos en limoen, met brood

BIJGERECHTEN

Huisgemaakte frites - met mayonaise

Zoete aardappelfrites - met mayonaise

Aubergine, paprika en courgette

Bimi met rode peper en knoflook olie

TAARTEN

Limoentaart - met blauwe bessen

Chocoladetaart - met kersen

Cheesecake - met passievrucht
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