Alle hoofdgerechten met bijpassend garnituur.

Aperitief

Grachtenplank				
Selectie van kaas en vleeswaren

€14,5

Broodplankje 				
Aioli & tapanade

€5

Olijven 					
knoflook & peterselie

€4,5

Kaas					
Met mosterd

€6

Fine de claire Oesters		
2 stuks met 1 glas bubbels

€10

Voorgerechten

Gebakken biefstuk
200/300 gram

Ossenhaas in jus		

€22,5/ €30

Ossenhaas in jus met knoflook €23,5/ €31
Ossenhaas in jus met sambal

€23,5/ €31

Wordt geserveerd met wit brood en friet.

Vis

Vistajine 				
Ras el hanout met lichte tomatenroom

€22,5

Dorade 				
Hele dorade van de grill uit de
Middelandse Zee met groenten

€21,5

Vegetarisch

Gevulde aubergine
		
Aubergine gevuld met verschillende
paddenstoelen en gegratineerd met
mozarella.

€18

Risotto					
Met bospaddenstoelen

€17

Groententajine 			
Groenten, aardappel en noten

€18,5

Ravioli met spinazi en ricotta 		

€16

Nacho’s 			
Met kaas en dips van
salsa en sourcream

€12,5

Fine de claire Oesters			
Geserveerd met een gin&tonic dressing
per 3/6/9				

€9
€16
€21

Bruschetta				
Vlees/Vis/Vegatarisch

€8

Garnalencocktail			
Hollandse garnaaltjes met
sinaasappel in cocktailsaus

€11

Geitenkaas				
In filodeeg met honing en walnoten

€8,75

Insalata caprese 			
Buffelmozzarella, tomaat & basilicum

€8

Eendenborst			
Zoetig met paddenstoelen

€19,5

Pasta met ossenhaas 			
Pasta met gepelde garnalen
Ravioli met spinazi en ricotta 		

Carpaccio 				
Blackangus, rucola, Parmezaan
& truffelmayonaise

€11

Blackangus burger
Met bacon + €1 , met kaas + €1

€15

Salade

€18,5

Carpaccio van tonijn 			
Rauwe dun gesneden tonijn

€12

Saté van de ossenhaas		
Met atjar en kroepoek 		

€16,5

Vitello Tonnato			
Dungesneden kalfsvlees
met tonijnmayonaise

€10,5

Klevende kippenvleugels
Van de grill, gemarineerd in cola		

€14,5

Soep					
Vraag naar het aanbod

€7,5

Nacho’s 			
Met rundergehakt en kaas
en dips van salsa en sourcream

Antipasti, vanaf 2 personen
Selectie van hapjes

€12,5. pp

Meat

200/300 gram

Entrecôte		
€22/€28
Bavette 			
€17/€23
Kalfsmedaillon
€17/€23		
							
				
250/350 gram
Ribeye				
€23/€29
Bovenstaande gerechten komen van de grill

Meat proeverij, vanaf 2 personen
Selectie van meat
www.meatandbubbles.nl

-

€22. p.p.

@MeatBubbles

Pasta

Salade met gepelde garnalen
Salade kip			
Salade Veggie 				
Met gegrilde seizoensgroenten & noten

Bijgerechten
Frieten		
Groenten
Paddenstoelen
Groene asperges
Maiskolf
Tomatensalade

			
			
			
			
			
			

€18
€18
€16,5

€15,5
€14,5
€14,5

€4
€4
€5
€5
€4
€5

