MENUKAART..

versie 2.7

#Brood nodig!?
Brood aioli of truffelmayo
Brood olijfolie - Soso kruidenzout
Pan Tomate

#Soepen
4.50
4.50
6.50

klein / groot

Dé Buffelse uiensoep

tomaat - knoflook - ui - basilicum - olijfolie

#Tapas frias y calientes

#Salades
14.50

charcuterie van Hollandse bodem

Plankje manchego

9.50

3 soorten manchego met honing

5.50/6.50

heel lekker met een eitje! (+ 0.50)

Tomaat-basilicumsoep = V
Maandsoep

Plankje Brand & Levie

#Onze trots!

Gegrilde kip

3.50/4.50

Olijven = V
Pincho bavette
Ribbetjes
Gehaktballetjes - tomatensaus
Kip knoflook
Babi Pangang 2.0
Gamba’s pill pill
Portobello in knoflook = V
Calemaris - aioli
Potato dippers - Bravasaus = V

3.50
11.50
8.50
7.50
7.50
9.50
9.50
6.50
6.50
4.50

little gem sla - tomaatjes - balsamic - ui

Plank tapas

28.50

Tataki van tonijn

Gamba salsa rossa

voor / hoofd

9.50/14.50

9.50/14.50
9.50/14.50

little gem sla - tomaatjes - paprika

#Voorgerechten
Carpaccio originale

11.50

platgeslagen biefstuk - originele saus van
Harry’s bar uit Venetië

Carpaccio traditionele

11.50

platgeslagen biefstuk - rucola - Parmezaan truffelmayo

11.50

wakame - pistache - wasabimayo

5 door de kok geselecteerde tapas met
potato dippers

Toast warm gerookte zalm

11.50

pan tomate - guacamole - citroenmayo

Bitterballen
Crunchy chicken
Oude kaasbitterballen
Loempiaatjes
Gemengde snacks
Plank snacks

8.50
8.50
8.50
6.50
9.50
21.50

Snack of tapa naar keuze met potato
7.50
dippers, mayo en appelmoes (m.u.v. bavette)

7.50
7.50

- met olijfolie en zeezout
- met Romescosaus

Pimientos de Padron
Puntpaprika van de grill
Mais van de grill
Little gem sla

8.50
7.50
4.50
4.50

Potato dippers

4.50

met mayo, aioli, Bravasaus of truffelmayo

16.50

nek/schouder van het zwarte Iberico varken van de grill met chimichurri en little gem

250 gram
500 gram

28.50
49.50

Allen supermals vlees van de hoogste kwaliteit rood geserveerd op een hete steen vergezeld met
potato dippers - mayo

Saté voor twee

29.50

gegrilde kip - teriyaki - crunch van kroepoek
en gefrituurde uitjes - zoeture komkommer pindasaus of Javaanse ketjapsaus

Spare-ribs nieuwe stijl

22.50

té lekkere spare-ribs, welke van het bot
afvallen!

geserveerd met potato dippers - mayo little gem sla

32.50

- Nagerecht of Spaans ijsje

21.50

Witte chocoladeparfait
Scroppino

27.50
16.50

Hazelnotenschuimgebak
Tiramisu
likeur 43 barista

19.50
21.50

Spaanse ijsjes:
- Caprizzio
- Trufito

5.50
5.50

gepelde gamba’s - pikante olie

geserveerd met potato dippers en mayo

4.50
6.50

Nagerecht van de maand

olijfolie-dille-citroen-peper-zout

Hoofdgerecht van de maand

6.50
6.50

prosecco - wodka - limoenijs - room

gegrilde kip - teriyaki - crunch van kroepoek
en gefrituurde uitjes - zoeture komkommer pindasaus of Javaanse ketjapsaus

Gamba’s pill pill

Presa Iberico

#Nagerechten

bavette - zeevruchtensaus - gamba’s

Saté

28.50
49.50

16.50

Pan tomate - rucola - Parmezaan - rode ui truffelmayo

Surf en turf (in menu +6.50)

200 gram
400 gram

- Hoofdgerecht naar keuze
(uitgezonderd “onze trots”)

Pan tomate - little gem sla - zuur - ui Bravasaus

Truffelburger (Angusbeef)

uit het middenrif - van de grill met truffeljus of
buffelroomsaus en little gem sla

- Soep, salade of voorgerecht naar keuze

#Hoofdgerechten

Wilde Zalm en papillote

28.50
49.50

Buffel-menu

bavette - rucola - Parmezaan - truffeljus

met Romescosaus

Groene asperges van de grill

24.50

carpaccio - tataki van tonijn toast warm gerookte zalm en buffelmozzarella
(niet in menu)

Buffelsteak

#H’eerlijke groenten
Gepofte aubergine van de grill

Plank de Buffel

Buffelburger (Doruc-varken)

#Kids only

300 gram
600 gram

naturel - sesam - bbq of spicy

Voorgerecht van de maand

#Snacks

op eigen vet gegrild USA runderstaartstuk met
chimichurrie en gegrilde groenten

Ierse ossenhaas

little gem sla - ei - Parmezaan broodkruim - ceasardressing

Buffelmozzarella = V

Picanha

dinsdag:
donderdag:

onbeperkt gamba’s
onbeperkt ribs
23,50 per persoon

woensdag:

Plank tapas 24.50

