PETIT ENTREES
SHARING CLASSIC BITES
SARDINES LA PERLE DES DIEUX

SHARING IS CARING
15,50

SAUMON FUMÉ

16,50

Sardientjes geserveerd met gegrilde knoflook toast,
aiolï met citroenzeste en een heerlijke tomatensalsa

Vers gerookte zalm, zonder poespas geserveerd
met citroen, brioche toastjes en crème fraîche

PIZZA VAN TONIJN

14,50

CAPRESE BURRATA

12,50

PALING OP TOAST

16,50

CRISPY AVOCADO SLICES

Krokante bodem van filo met dun gesneden
tonijn, ricotta en wasabi crème. Echt een must try!
“Een eerbetoon aan Joop Braakhekke”

NACHO´S L´AVENUE STYLE
Nacho´s uit de oven met gesmolten kaas,
frisse avocado, crème fraîche en tomatensalsa

MINI GARNALEN KROKETJES
6 stuks, geserveerd met pittige cocktailsaus,
citroen en gefrituurde peterselie

LÉ BITTERBAL

9,50

8 stuks, rundvlees bitterballen van Dobben
met mosterd

MINI DUCK LOEMPIA`S

11,50

6 stuks, duck springrolls met de hand gevormd.
Deze Japanse delicatesse zit bomvol umami!
Geserveerd met Asian dipping en bijpassend garnituur

Van het Spaanse Iberico varken, dun gesneden

SÉLECTION DE FROMAGES

10,50

7 stuks, krokante avocado frietjes in een licht pittig
krokant jasje met gesmolten Parmezaan en aiolï

ESCARGOTS

13,50

6 stuks, wijngaardslakken, calorie en vetarm,
vol met aminozuren! Op klassieke wijze bereidt
met kruidenboter uit de oven

TATAKI TONIJN

19,50

Licht geschroeide dun gesneden tonijn met furikake,
wakame en een Japanse soja sesamvinaigrette

18,50

HUITRES FINES DE CLAIRES

14,50

Kraak verse oesters van de Franse kust!
Geserveerd op crushed ice
met citroen en sjalotten vinaigrette

4 kazen, selectie van de chef
geserveerd met bijpassend garnituur

BAGUETTE

15,50

Klassieke Hollandse gerookte paling op Franse
brioche toastjes met crème fraîche en bieslook

LEKKER VOOR ERBIJ...
PATA NEGRA

13,50

Romige buffelmozzerella met gemarineerde
cherrytomaatjes, verse basilicum en aceto
Balsamico de Modena I.G.P.

3 stuks 10,50
6 stuks 19,00
4,50

Frans stokbrood met truffelmayonaise

PETITS PLATS CHAUDS
GAMBA´S AL AJILLO

4 stuks, grote garnalen +- 400 gram van de plancha
met een licht pittige knoflookolie
19,50

MINI TRUFFEL PATA NEGRA BURGERS
2 stuks 100% grainfed burgers van de grill op
brioche broodjes met mature cheddar, Pata Negra,
truffelmayonaise en pickels
16,50

EXTRA
SALADE VERTE
Groene salade met Franse dressing
4,75

POMMES FRITES
Ambachtelijk gebakken frietjes met
hand geslagen mayonaise
4,00

DESSERT
SWEET AS A LEMON

TONIJN STEAK “JAPANESE STYLE”

Taartje met een vulling van citroen
afgetopt met luchtige Italiaanse
meringue en vanille roomijs

22,50

8,50

Verse tonijnsteak van de plancha met teriyaki en
knapperige seizoensgroenten

