
OM  TE  KNABBELEN

PORTIE  OLIJVEN                 €6 
Mix van groene en zwarte calamata olijven 

PIMiENTOS DE PADRON     €7 
Milde groene pepers van de plancha, met zeezout

bruschetta’s     €8 
Spek & geitenkaas - blue cheese - brie & appel

     ook veggie verkrijgbaar

witte  pens      €7 
Gebakken op de plancha, met verse appelmoes

tina’s  italian  rolls     €9 
Bladerdeeg hapjes met pesto, ham en mozzarella

      ook veggie verkrijgbaar

pizza           €8 
Met huisbereide pizzasaus, mozzarella en charcuterie 

      ook veggie verkrijgbaar

nacho’s  PULLED PORK  klein of groot  €8/12
Tortillachips, tomaat, ajuin, mais, jalepenõs en cheddar

        OOK VEGGIE VERKRIJGBAAR, met pulled jackfruit 

kippenstrips     €10
Huisgemaakte, gepaneerde kip met verse tartaar 

truffelkroketjes      €10
Geserveerd met truffelmayonaise (6 stuks) 

PLANKJE freddy KAAS                €13 
Mix van kazen geselecteerd door Freddy 
met huisbereide confituur en notenbrood

PLANKJE VLEES     €13 
Mix van verse vleeswaren met 
huisbereide uienconfituur, noten en notenbrood

camembert uit de oven     €9 
Geserveerd met siroop en brood

FETA VULkano     €9 
Gesmolten feta met paprika, geserveerd met pitabrood

om    te    boefen

BOEFplank
€49

al   onze   gerechtjes   zijn   gemaakt   om   te   delen.   gezellig,   toch? 

kaas & VLEES



UIT  DE  ZEE

om    te    boefen
al   onze   gerechtjes   zijn   gemaakt   om   te   delen.   gezellig,   toch? 

VAN   HET  LAND

pIJLINKTVIS              €15 
Gebakken op de plancha, geserveerd met aioli

scampi  diabolique    €12 
Gebakken op de plancha overgoten met licht pikante tomatensaus

ZALM  Van  de  plancha      €15 
Geserveerd met avocadomousse en kerstomaatjes

vispannetje     €15 
Verse vissoorten in een smeuïge roomsaus, 
geserveerd met garnaaltjes 

STEAK van de plancha               €19,5
Ierse kogel -  geserveerd met huisbereide peperroomsaus 

TAGLIATA DI MANZO    €22 
Ierse Kogel - geserveerd met parmezaan, ruccola,  balsamico, 
zongedroogde tomaten en pijnboompitten

ALBONDIGA’S       €11,5
Gehaktballetjes met pittige tomatensaus (6 stuks)
          ook veggie verkrijgbaar

Bouletjes in Luikse saus   €11,5
Gehaktballetjes met luikse saus (6 stuks)
          ook veggie verkrijgbaar

Mini  runds burgertjes     €13 
Trio van rundsburgertjes 
        ook veggie verkrijgbaar

Mini  kip burgertjes      €13 
Verse gepaneerde kip,  sla, tomaat en huisbereide tartaar

lams        €16 
Gebakken op de plancha, geserveerd met kerstomaatjes

videe      €14
Huisbereide videe met bladerdeegkoekjes 

stoofpotje     €14
Huisbereid rundstoofvlees 

GROENTENLASAGNE    €10
Koolhydraatarme  lasagne van aubergine met  
bechamel en tomatensaus

Patatas Bravas                 €6 
Aardappelpartjes met pittig tomatensausje en 
zelfgemaakte aioli

frietjes     €4 
Vers gesneden frietjes van aardappel

zoete aardappel     €4 
Frietjes van zoete aardappel

Kroketjes     €4 
Kroketjes gevuld met aardappelpuree

warme groenten    €4 
Mix van groenten, gebakken op de plancha 

verse salade     €4 

OM   ERBIJ  TE  NEMEN

brownie        €8
Huisbereide brownie met vanille ijs

chocolate chip      €8
Huisbereide chocolate chip met vanille ijs

kinderijsje     €5

OM  AF   TE   SLUITEN



 

BOEFKE    DOEN

truffelkroketjes 
Geserveerd met truffelmayonaise

tina’s  italian  rolls
Bladerdeeg hapjes met pesto, ham en mozzarella

PIJLINKTVIS
Gebakken op de plancha, geserveerd met aioli

TAGLIATA DI MANZO
Ierse Kogel met parmezaan, ruccola, zongedroogde tomaatjes, balsamico en pijnboompitten

keuze uit Patatas bravas, frietjes of zoete aardappel

DEssert naar keuzE
Huisgemaakte brownie of chocolate chip

ONTDEKKINGSMENU   1   

ONTDEKKINGSMENU   2

nacho’s  PULLED PORK  
Tortillachips, tomaat, ajuin, mais, jalepenõs en cheddar

witte pens
Gebakken op de plancha, met verse appelmoes

Mini burgertjes
Trio van mini rundsburgertjes 

ALBONDIGA’S
Pittige gehaktballetjes met tomatensaus

scampi diabolique
Gebakken op de plancha geserveerd met licht pikante saus

keuze uit Patatas bravas, frietjes of zoete aardappel

DEssert naar keuzE
Huisgemaakte brownie of chocolate chip 

€70 per 2 PERSONEN

€62 per 2 PERSONEN
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