Diner voorgerechten en maaltijdsalades (17.30-21.00 uur)
Broodjes vooraf

Huisgemaakte soep
klein/groot (+ € 1,50)

Knoflookbrood
Stokbrood met knoflookolie

€ 4,50

Bruschetta
Tomaat, knoflook, basilicum en

€ 5,25

Vega tomatensoep met pesto
Soto ajam
Soep van het seizoen

€ 5,50
€ 6,50
€ 6,50

olijfolie

€ 6,25

Maaltijdsalades

Risotto
Risotto van groene asperges met
een kaaskoekje

€ 8,25

Caesar (ook vega mogelijk)
Romaine sla, gegrilde kippendij, spek,
Grana Padano, ei, croutons, ansjovis
en Caesar dressing

Wonton Zalm
Wonton met gerookte zalm,
gamba piri piri, wakame, sojasaus,
wasabi mayonaise en sesamzaad

€ 9,50

Rundercarpaccio
Carpaccio, rucola, Grana Padano,
zongedroogde tomaatjes ,
pijnboompitjes en pesto

€ 9,25

Tomaat, knoflook, basilicum, olijfolie
en 'mozzarella di bufala'

Voorgerechten

Witlofsalade
Witlofsalade met mango chutney,
groene appel en walnoten
Mozzarella en ham
Huisgemaakte pita broodje met

€ 7,50

€ 8,50

€ 14,75

€ 14,75
Gerookte zalm
Gemixte sla, gerookte zalm, komkommer,
tomaat, rode ui, citroen, kappertjes
met dille-mosterddressing
Geitenkaas
€ 14,75
Geitenkaas met gekaramelliseerde
honing, gemixte sla,rode ui, komkommer,
pijnboompitjes,cherrytomaatjes, appel
met honing-tijmdressing
Pokebowl
Witte rijst, wortel, paprika, soja bonen
komkommer, radijs, wakame,
sesamzaad, sriracha mayo en sojasaus.
(Vega-) kipreepjes
Zalm
Biefstukreepjes

buffelmozzarella, Ibericoham,
olijventapenade, zongedroogde
tomaten en gele paprikasaus

LUNCH – BORREL – DINER – EVENEMENTEN - WATERSPORT

€ 14,75

€ 15,75
€ 16,75
€ 16,75

Diner hoofdgerechten (17.30-21.00 uur)
Vlees

Vegetarisch

Kipsaté enkel
Saté van kippendij (140 gr) met
huisgemaakte satésaus, seroendeng
kroepoek, gefrituurde uitjes en atjar

€ 13,75

€ 14,75
Chili con 'Karma Shoarma'
Gefrituurde tortilla, vega shoarma,
groenten in chilisaus, couscous en
huisgemaakte tzaziki

Kipsaté dubbel
Saté van kippendij (280 gr) met
huisgemaakte satésaus, seroendeng
kroepoek, gefrituurde uitjes en atjar

€ 16,75

Vegaburger
Een huisgemaakte vegaburger van
kikkererwten en wortel, met sla,
rode ui, tomaat en tzaziki

Loef burger
Köfte burger met sla, tomaat, augurk,
spek, kaas, ketchup en mayonaise

€ 15,75

Vis

Lamshaasje
Lamshaasjes met haricots verts,
groene asperges, krieltjes
en honing-tijmsaus

€ 24,75

€ 18,75
Sliptong
Twee sliptongetjes met gegrilde
groenten, krieltjes en charmillasaus

Kogelbiefstuk
Kogelbiefstuk met gegrilde groenten,
pepersaus en krieltjes

€ 18,75

Visspies
Visspies van gamba, kabeljauw en
zalm, gegrilde groenten,
couscous en gele paprikasaus

€ 7,00
€ 4,00

Frietjes
Couscous
Krieltjes
Gegrilde groenten
Choriatiki

DYNAMIQUE
023-545 00 04 |

€ 17,75

Bijgerechten

Kids
Frietjes, licht gekruide kipstukjes, sla
en appelmoes
Poffertjes

€ 15,75
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€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,50
€ 6,00
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