
GENIET 

MENUKAART

Kom je alleen voor een borrel?Je bent altijd welkom bij NU

van 12:00 tot 16:00 uur

ITALIAANSE LUNCHTAFEL 

SPAANSE LUNCHTAFEL 

25,00
P.P.

25,00
P.P.

3 GANGEN ALLEEN PER TAFEL TE BESTELLEN!  VANAF 2P.

3  GANGEN ALLEEN PER TAFEL TE BESTELLEN!  VANAF 2P.

Voor
Tomatensoep | streekbrood
Hoofd  
Carpaccio | pinsa | knoflook garnalen | salade caprese 
serranoham | vijg 
Dessert 
Verrassing

Voor
Tomatensoep | streekbrood
Hoofd  
Spaanse garnalen | albondigas | tortilla | serranoham | aioli 
olijven | pollo catalana | chorizo kroketjes | calamares | dadels spek
Dessert 
Verrassing

vegetarische gerechten

LUNCH

Tomatensoep 
Streekbrood    6,50

Dagsoep 
Streekbrood    6,50

Quesadilla | Mexicaanse tosti
Kaas | ham | guacamole | verse kruiden  8,50

Boerenomelet 
Spek | champignon | tomaat | boerenham | kaas (ook vega ) 11,50

Mini Tostadas | 3 stuks
Gamba/avocado | zalm/tzatziki | kip/tomaat  15,50 

Rundvlees kroketten  
Bourgondisch | streekbrood | mosterd (ook vega )  9,50

12 uurtje 
Kroket | omelet | soep (ook vega )  13,50 

Vissalade 
Maaltijdsalade | verse tonijn | zalm | Spaanse garnalen  24,50

Foccacia carpaccio  
Truffelmayo | Parmezaanse kaas | rucola   12,50

Nata broodje
Pulled chicken | guacamole | tomaten salsa  14,50

VRAAG VRAAG 
NAAR DE NAAR DE 
SPECIALS!SPECIALS!

Allergieën? Meld het ons dan alstublieft!

VOOR K INDERGERECHTJES VRAAG 
NAAR DE MOGELIJKHEDEN

vegetarische gerechten



 

Naast heerlijk eten hebben 
we regelmatig leuke 
activiteiten. Wil je weten 
wanneer? Volg ons dan op 
social media!

FISH
Zeebaars
Geroosterd | op de graat (hele vis) | citroen  24,50

Vissalade 
Maaltijdsalade | verse tonijn | zalm | Spaanse garnalen  24,50
Oosterse zalm
Sojasaus | taugé | bosui | sesam 23,50 

Stone bowl vis curry
Couscous | papadum | bananenchips | wortel | komkommer 22,50 

MEAT
Saté

Kip | satésaus | kroepoek | seroendeng   17.50

Oosterse spare ribs  

Hoisin | krokante uitjes | sesam   23,50

Lamsbout

Slow cooked  26,50 

Meat lovers

CCC dog | Pulled chicken | kipsaté | spare rib   26,50

Hamburger

Truffelmayo | rucola | tomaat | bacon | parmezaan 16,50

Pinsa pulled chicken

Krokante uitjes | rucola 16,50

Stone bowl kip teriyaki

Couscous | wortel | tauge | sojaboon | komkommer 22,50

SWEETS 
Bonbons + koffie 
3 stuks  vanaf 7,50 
Chocolade soufflé 
Vanille ijs | karamelsaus  7,50
Dame blanche
Vanille ijs | Belgische chocoladesaus | slagroom  7,50
Appeltaart 2.0 
Appelcrumble | vanille ijs | karamelsaus | slagroom  7,50
Cheesecake
Lemon | kandijbodem  7,50

VEGGIE
Filodeeg taartje 

Aardappel | courgette | röti massala | feta   21,50
Stone bowl vegan curry

Couscous |  wortel | sojaboon | komkommer 17,50
Veggie burger

Tomaat | truffel | parmezaan 16,50

Pinsa geitenkaas 

Trostomaat  | geitenkaas | Italiaanse kruiden | rode ui   15,50

  

Er is altijd ruimte voor een toetje 

Waarom 1 ding kiezen als je alles kan proeven 

Tomatensoep 
Oma’s recept   6,50
Dagsoep 
Streekbrood 6,50
Sashimi 
Zalm | tonijn | wasabi | sesamzaad | gember | sojasaus 17,50
Carpaccio 
Parmezaanse kaas | rucola | geroosterde pitten | truffelmayo  12,50 
Carpaccio oosters
Krokante uitjes | geroosterd sesam zaad | hoisin saus | frisée sla  12,50 
Mini tostadas
Gamba/avocado | zalm/tzatziki | kip/tomaat   15,50
Spaanse garnalen  
Olijfolie | rode peper | knoflook | zeezout 13,50
Carpaccio veggie 
Biet | Heezer geitenkaas | vijg | balsamico | rucola | geroosterde pitten  12,50 
Albondigas   
Spaanse gehaktballetjes | tomatensaus 12,50
Gyoza
Japanse dumpling | sesamdressing 12,50
Crispy sushi   
California | teriyaki | Japanse mayonaise    16,50

Broodplankje  € 5,50

Jambon serrano € 7,50

Happy nachos € 8,50

BITES

STARTERS

SIDE DISHES
Broodplankje 5.50
Salade 5.50
Steak frites 
Friet | mayo     4,50
Loaded sweet frites 
Zoete aardappel | friet | chipotlemayo 
krokante uitjes    5,50
Loaded frites
Truffelmayo | Parmezaanse kaas  5.50

SHARED DINING MENU
Keuzes, keuzes... 

Als het aan ons ligt bestel je gewoon van alles wat en deel je het met de rest 

van de tafel. Je kunt tenslotte nooit genoeg proeven! Wij hebben met zorg de 

kaart zo samengesteld zodat je alles gezellig met elkaar kan delen.  

     We adviseren de ‘Chef’s Specials’ wel lekker alleen te eten.

VRAAG VRAAG 
NAAR DE NAAR DE 
SPECIALS!SPECIALS!

Allergieën? Meld het ons dan alstublieft!


