8.00
8.25
10.50

CARPACCIO
Carpaccio van Hollands dikbilrund met balsamico, pitten,
rucola, frissee en pecorino

12.95

VITELLO TONATO
Kalfsvlees met tonijn, gefrituurde kappertjes, grof zeezout
& gerookte paprika poeder
ASIAN-STYLE STEAK TARTAAR
Met hoisin mayonaise, wakame, wasabi & een sesam kletskop
CEVICHE ZALM
Ceviche van zalm met venkel & avocado met citrus olie
OESTERS (6 stuks)
Met frambozenazijn & limoen

HOOFDGERECHTEN
MAALTIJDSALADE WARME BRIE
Salade van baby spinazie, munt & basilicum met perzik,
warme brie, bessen & prosciutto met een honing-mosterd
dressing & amandelen
ZOETE AARDAPPEL BURGER *VEGETARISCH*
Zoete aardappel burger op een bietenbroodje met avocado,
feta, een salsa van tomaat en gerookte paprika met
friet & truffelmayonaise
SENZAA BURGER
Hamburger op een bietenbroodje met tzatziki, rode ui,
bacon, little gem & friet met truffelmayonaise
BLOEMKOOL COUSCOUS *VEGAN*
Met doperwten, granaatappel, gerookte paprika,
cashewnoten & citrus olie

MENU

CAPRESE
Gegrilde tomaatjes met mozzarella & basilicum met een
granite van tomaat

13.95

14.50

14.50

19.95

14.50

15.50

16.50

17.50

DORADEFILET
Met gremolata, baby spinazie, baby paksoi & gnocchi

21.00

SHORT RIBS
Slow cooked short ribs met kimchi & Cajun wedges

24.95

BAVETTE STEAK
Met chimmichurri, gekaramellisseerde bospeen &
hasselback aardappeltjes

25.95

All-day

FLAMKUCHEN
Met tomaat, rode ui, oregano, mozzarella, balsamico & rucola
Met vijgencompote, geitenkaas & parmaham

SMALL BITES
3.75

BREEKBROOD MET KRUIDENDIP

4.25

BORRELPLANK voor 2 personen
Kip gehaktballetjes
Notenmix met honing & zeezout
Kroketjes van chorizo, oude kaas en tomaat & mozzarella
Gemarineerde garnalen
Mosseltjes gebakken in N’Duja olie
Knoflookbrood met Muhammara
BITTERGARNITUUR
BITTERBALLEN, KIPSTUKJES OF KAASSTENGELS | 6 stuks
BUTTERFLY GARNALEN OF YAKITORI | 6 stuks
GEMENGDE BITTERGARNITUUR |12 stuks
SENZAA TO SHARE voor 2 personen
- Friet met truffelmayonaise
- Steak tartaar
- Flamkuchen stukje
- Granite van tomaat
- Short Ribs
- Vitello Tonato

DESSERT
AARDBEIEN ROMANOFF
Slagroom, vodka & aardbeien coulis
DAME BLANCHE
Met een stukje brownie, vanille ijs & chocolade saus
KAASPLANKJE

15.50

25.00

4.95
5.95

9.75

35.00

9.50

9.50

12.50

All-day

APERITIVO PLANKJE
Verschillende Italiaanse kaas & vleessoorten

MENU

FRIET MET TRUFFELMAYONAISE

SWEETS & PIE
3.75
+ 0.50

RED VELVET CAKE

4.00

CHUNKY NUT WHITE CHOCOLATE PIE

4.25

PANCAKES
Met gekaramelliseerde perzik, pancetta & slagroom

8.50

TUNA MELT
Panini met tonijnsalade, tomaat & mozzarella uit de oven
CLUB SANDWHICH
Met gerookte kip, bacon, sla, avocado & truffelmayonaise
FOCACCIA
Met gemarineerde runderlende, Leidse kaas,
geroosterde paprika & gebakken knoflookchampignons

SMALL BITES
FLAMKUCHEN
Met tomaat, rode ui, oregano, mozzarella, balsamico & rucola
Met vijgencompote, geitenkaas & parmaham
CAPRESE
Gegrilde tomaatjes met mozzarella & basilicum met een
granite van tomaat
CARPACCIO
Carpaccio van Hollands dikbilrund met balsamico, pitten,
rucola, frissee en pecorino
VITELLO TONATO
Kalfsvlees met tonijn, gefrituurde kappertjes, grof zeezout
& gerookte paprika poeder
ASIAN-STYLE STEAK TARTAAR
Met hoisin mayonaise, wakame, wasabi & een sesam kletskop
CEVICHE ZALM
Ceviche van zalm met venkel & avocado met citrus olie
OESTERS (6 stuks)
Met frambozenazijn & limoen

9.95

10.50

10.95

8.00
8.25

10.50

12.95

13.95

14.50

14.50

19.95

10.00-17.00

BROODJES

MENU

APPELTAART
Slagroom

