BARFOOD
BARFOOD

BIER & SPIJS PARADIJS

Brood met smeersels

6

(v)
met diverse vegetarische smeersels

Olijven (v)

LUNCH
Naanbrood Krabsalade
Scrambled Eggs

met guacamole, sriracha mayonnaise, tomatensalsa

twee kroketten op zuurdesem met mosterd
9,5

Patatje Stoof

BORRELPLANK KOUD

12,5

17:00

Broodje Serranoham

olijven, Rotterdamse oude kaas,
gedroogde worst en brood met smeersels

COMBI PLATEAU

8,5

8

basilicum mayonaise, aceto balsamico, parmezaan
& zongedroogde tomaatjes

Broodje Carpaccio

Schnitzel

13,5

varkensschnitzel met citroen, cranberry compote & zuurkool
gestoofd in bier

BURGERS

12,5

9

• 2 wisselende kazen &
• 2 vers gesneden vleeswaren

12 uurtje

DGK / PLATEAU

Zalm

Carpaccio van kalfsmuis

XL

45

- 5 stuks
met rode peper, knoﬂook, limoen en peterselie

17:00 Caesarsalade - kies tussen Kip of Gamba

VEGA
Parelgort Risotto

SPECIALS
BARFOOD

Vraag naar de overheerlijke specials of kijk op de
borden!

17:00

12,5

met foccacia, amandel & knoﬂookdip

van MRIJ Rund, met cheddar & bacon

tot 22:00

ZOET

9,5

Kibbeling

10

Crispy Chicken Chunks

8,5

Met gerookte sesam, bosui en sriracha

geserveerd met chilimayonaise

SNACKS
SNACKS

vrij. & zat tot 00:00

8

- 6 stuks

met blauwe bessen

4,5

Cheesecake

met passievrucht

4,5

Chocaladetaart

met karamel-ijs

met kersen en vanille-ijs

6,5
6,5

6 stuks
7,5
6 stuks
12,5

12 stuks
bitterballen, kaasstengels en mini loempiaʼs

FRIET FABRIEK
Friet

4

- met mayonaise

Friet Allergenen of andere dieetwensen?
Laat het ons weten.

(v) - 6 stuks

Bittergarnituur -

5
5

6,5

(v) - 6 stuks

Chorizokroketjes tot 22:00

7

(v) - 6 stuks

met Parmezaan en truffelmayonaise

Zoete aardappel friet

tot 23:00
vrij. & zat tot 00:00

9

tot 23:00

6,5

Mini kaassoufﬂes

Limoentaart

16

15

5

(v)

Kipvleugels

Mini Loempiaʼs

8,00

Vanille crème brûlée

met groene asperges, spicy tomatensaus,
parmezaan & amandel

Aardappeltruffelsoep

5

Kaastengels

11

10,5

13

Mini Burger

Vlammetjes -

met, spinazie, paddenstoelen, ei & parmezaanse kaas

Quinoa Meatballs

10,5

(v)
met crème fraîche, guacamole en tomatensalsa
extra topping: pittig gehakt

Bitterballen

Ambachtelijke worst geserveerd op brioche met zuurkool,
zoetzure rode kool,augurk, mosterd
tot 22:00

met spek, ei, parmezaanse kaas,
croutons en ansjovisdressing

(v)

Tortillachips uit de oven

- 6stuks
kip gestoofd in onze eigen hoppie blond

met truffelmayonaise, parmezaan en pijnboompitten

Black Tiger Gambaʼs

9,5

(v)
met bessenhoning, amandel en brood
(10 min bereiding)

DGK Bitterballen

Kanarie Curryworst of Braadworst
9,5

Camembert uit de oven

13

WORST PARADIJS

dungesneden, gemarineerd in biet en dille
met mierikswortelcreme en appel
(v)

13

(v)

met kerrie-dragon mayonaise, jalapeno, tomatensalsa

tot 22:00

6

(v) 2 stuks
met aioli, sweet mustard & pickles

met tartaarsaus en citroen

12

KLEINE GERECHTEN

25

13,5

Crispy Chicken Burger

soepje, kroket op brood, mini carpaccio & een brioche
met ei en spek

17:00

tot 22:00

Van MRIJ Rund
met basilicum-mayonaise, vleestomaat,
spek, kaas, augurk

met feta, rode ui en tatsoi

Pretzels

Mini Zoete Aardappelburger

Hamburger -

Zoete aardappel Quinoa burger

dungesneden kalfsmuis met truffelmayonaise,
parmezaan & pijnboompitten

4 stuks - combinatie van:

Mini Burgers
Kipvleugels
DGK Bitterballen
Mini Zoete Aardappelburger
Kibbeling

14

tot 22:00

(v)
met gegrilde groente, kerriehummus & macadamia

14

Lekkerbekje

pastrami, spek, raclette, vleestomaat, kerrie-dragon
mayonaise & tortilla chips

Broodje Geitenkaas

4x
4x
4x
4x
4x

15

heek in bierbeslag met tartaarsaus, citroen & friet
7,5

Club Kanarie

Mosselen

runder poulet, gestoofd in donkerbier
met groente, specerijen & friet
8,5

Kroketten op brood

tot 22:00

in onze eigen hoppie blond
met groente, kruiden, sauzen & brood of friet

met toast, spek, bieslook, boter
(kan ook vegetarisch)

PLATEAU’S

DGK / PLATEAU

9

7,5

Pita Pulled Chicken

BIER & SPIJS

tot 17:00

met appel, avocado & tomaat

Zegen onze spijzen. Herkenbare gerechten proeven
bijzonder in het paradijs. Alsof je ze weer voor de
eerste keer eet.

Mini Burgers
Kipvleugels
DGK Bitterballen
Mini Zoete Aardappelburger
Kibbeling

5,5

siciliaanse olijven

DE GELE
KANARIE
PROEFT

2x
2x
2x
2x
2x

tot 22:00

- met mayonaise

5
4

