
         =vega          = vegan   |   Heb je allergiën? Laat het ons weten

10 gouden regels
voor een veilig terras 

1. Ben je snotterig of verkouden? Blijf dan thuis!

2. Maximaal 2 personen per tafeltje

3. Het is niet toegestaan te verplaatsen naar een andere 
stoel of tafel

4. Houd afstand van andere gasten en het personeel

5. Binnen is enkel toegankelijk voor een sanitaire stop

6. Desinfecteer of was je handen bij aankomst en na elk 
toiletbezoek

7. Nies of hoest in je elleboog

8. Alcohol ontsmet, maar drink met mate

9. Volg de aanwijzingen op van het personeel. Zij mogen 
toegang weigeren wanneer deze regels niet worden 
nageleefd. 

10. Vergeet niet te genieten

LIBANEES BROOD MET DIPPERS

TURKS BROOD MET DIPPERS

LIBANEES BROODJE FALAFEL

BAO BUNS - STICKY PORK 

BAO BUNS - STICKY JACKFRUIT 

FRIED TORPEDO SHRIMPS 

STICKY RIBS

 + baba ganoush
 + humus
 + bloemkooldip

 + kruidenboter
 + aioli
 + tomatensalsa 

met yoghurtdip

2 stuks - met hoisinsaus, 5 spices  
en sesamzaad

2 stuks - met hoisinsaus, 5 spices  
en sesamzaad

garnalen in een krokant jasje met een 
pittige zoetzure saus

spareribs met diverse sausjes

€550

€550

€700

€750

€750

€600

€700

Reizen is nog steeds lastig en spannend, daarom hebben wij ervoor gekozen om deze zomer 
een reis met je te maken over de hele wereld en laten je fantastisch streetfood proeven. 
Streetfood wat we zelf op onze reizen hebben geproefd, van mooie reisverhalen van vrienden 
hebben opgepikt of van ontmoetingen met reizigers hier op het terras. Heerlijk om te delen of 
gewoon lekker zelf op te peuzelen.

€700

€850

€600

€700

 

€800

€800

€800

€650

€600

€800

€425

€500

€550

€500

€500

€600

ARGENTIJNSE CHORIPAN  
9 ONZE GROTE FAVORIET

PARELCOUSCOUS SALADE

NACHO CHIPS

TACO’S 

SMOKEY HOTDOG 

CHEESEBURGER 
OUR ONE AND ONLY! 
 
WEEKLY BURGER

SATE KAMBING 

SATE KIPPENDIJ 

PEPESAN

HOMEMADE COLESLAW

PATATJE

NEW YORK CHEESECAKE

 
TIRAMISU 
MAAR DAN ANDERS

heerlijke gegrilde chorizo worst op een 
krokant broodje met chimichuri en aioli

met gegrilde groentjes

met tomatensalsa, cheddarkaas en zure room

3 verschillende taco's met heerlijke 
groentevulling

van smokey mountains met jalapeño- 
cheddarsaus en gebakken uitjes

met rundvlees, tomaat, spek, cheddar,  
sla, ui en auwejurk

elke week anders

sate van geitenvlees in een indische  
ketjapsaus met lente-ui

recept van oma Edith gemaakt door  
papa Humphrey

in bananenblad gestoomde makreel met 
een boemboe van kurkuma, gember laos en 
djeroek peroet

frisse huisgemaakte koolsalade

lekkere dikke frieten uit eigen keuken
 + vlaamse mayo
 + parmezaanze kaas en truffel
 + gekruid met gerookte paprika, zeezout 
en een spicy mayo

klassieke cheesecake volgens origineel 
recept

alles wat er in tiramisu hoort zoals lange 
vingers, marcarpone. koffie, koffielikeur... 
maar dan anders

Toeters


