
Onze bites zijn te bestellen als shared dining of bij de borrel. 
De keuken is geopend van 16:00 – 21:00 uur.  
De panini’s zijn de gehele nacht te bestellen.

1.	 Barmix	 9,50
  Plankje met gerookte amandelen, knoflook olijven, droge worst,  

Italiaanse kaas met truffelbalsamico en brood met truffeldip.

2.	 Pulled	Pork	Nachos	 9,50
  Nacho’s uit de oven met twee soorten kaas, pulled pork, zure room, 

chilisaus en huisgemaakte quacemole van verse avocado’s.

3.	 Stoofschoteltje	2	Dip	 7,50
 Een pannetje stoofvlees geserveerd met brood.

4.	 Yakatori	spiesjes	(6	st.)	 7,50
 Japanse kipspiesjes in saus met sesamzaad.

5.	Plankje	kaas-grillworst	 9,50
 De grillworst wordt aan de bar voor u gegrild. 

6.	 Chorizo	van	de	
	 Portugese	Asador	 9,50	
 Op spectaculaire wijze wordt de chorizo 
 voor u aan de bar geflambeerd.

7.	 Garnalen	al	ajillo	 7,50
   Garnalen uit de oven met knoflook en een 
 vleugje pit. Geserveerd met brood om te dippen.

8.	Italiaanse	Crostini’s	(4	st.)	 9,50
 Geserveerd met Italiaanse Burratakaas, 
 huisgemaakte pesto, pijnboompitjes en truffelbalsamico.

9.	Warme	Franse	Kaasdip	 9,50
 Kaas uit de oven geserveerd met toast en 
 huisgemaakte Spaanse-Peperjam.



10.	Big	Mac	Quesedilla		 6,50
 Quesedilla gevuld met gekruid gehakt en kaas 
 geserveerd met huisgemaakte Big-Mac saus.

11.	 Sticky	BBQ-style	chicken	(6	st.)		 6,50
 Kippenpootjes op z’n best.

12.	Gehaktballetjes	in	
	 Spaanse	Tomatensaus	(6	st.)		 6,50
 Gehaktballetjes uit de oven in een huisgemaakte rijke saus  
 van zongedroogde tomaat. Geserveerd met brood om te dippen.

13.	Old	Amsterdam	–	
	 Tostirolletjes	(6	st.)		 6,50
 Tosti maar dan anders, gerold in knapperige bacon.

14.	Panini	Tonijn	 6,50
 Een panini gevuld met twee soorten kaas, tonijn, 
 kappertjes en rode ui, geserveerd met Mosterd-Dillesaus.

15.	Roti	Panini	 6,50
  Een panini gevuld met twee soorten kaas, masalla-kip,  

gefrituurde uitjes geserveerd met huisgemaakte  
Surinaamse sambal.

Sla de plank niet mis!
Grote	bites	plank	met	
diverse	bites	2	share.	 29,50



WIT
Huiswijn	wit	 Glas:	 3,50
	 	 Fles:	 17,00

Viu	Manent	Chardonnay	Reserva		 Fles:	 27,50
Colchagua, Chili  -  Sappig en fruitig met aroma’s van meloen,  
citroen, vijg, honing en een beetje romigheid

Ermita	Veracruz	Verdejo		 Fles:	 27,50
Rueda, Spanje  -  Strogele wijn met groene reflecties. Stuivende neus  
met intense aroma’s van tropisch fruit, groene appel en venkel.  
De smaak is fris en fruitig met tropisch fruit en een subtiel bittertje.

(Tenuta	Sant’Antonio)	Scaia	Bianca	 Fles:	 29,50
Veneto, Italië  -  De wijn geurt en smaakt intens en complex naar bloemen  
als acacia en jasmijn, stuift aroma’s van ananas, grapefruit en sinaasappel.  
Zacht fris met een mooie balans en prachtig Italiaans bittertje in de afdronk.

ROOD
Huiswijn	rood	 Glas:	 3,50
	 	 Fles:	 17,00

Casa	Santos	Lima	Alenquer	
Quinta	das	Setencostas	Tinto		 Fles:	 26,50
Lisboa, Portugal  -  Een dieprode donkere rode wijn met in de neus  
zwart fruit, chocolade, mokka en vanille. In de smaak eveneens donker  
fruit, zoethout en laurier.

Barón	de	Ley	Club	Privado			 Fles:	 27,50
Rioja, Spanje  -  Speelse, sappige smaak met jeugdig rood fruit als dat  
van aardbei en kers. Subtiele vanilletonen door een korte houtrijping van  
slechts enkele maanden.

(Tenuta	Sant’Antonio)	Scaia	Rossa		Fles:	 29,50
Veneto, Italië  -  Robijnrode wijn met florale aroma’s van rode rozen en  
violet naast rode en zwarte bessen, pruimen, bramen en framboos. De smaak  
is zachtromig met een uitgebalanceerde sappige frisheid en zachte tannines.


