EVENEMENTEN-MENUKAART

Op evenementdagen ( Johan Cruijff ArenA, Ziggo Dome & Afas Live )
voeren wij i.v.m. de drukte, deze beperkte menukaart.
Al onze gerechten worden met de meeste zorgvuldigheid bereid, uit verse ingrediënten en volgens
origineel receptuur. Daar alle gerechten à la minute gemaakt worden, is het mogelijk,
dat de wachttijd bij grote drukte iets langer is. Wij danken u voor uw begrip en doen er alles
aan om uw avondje uit perfect te laten beginnen.

A LA CARTE EVENEMENT SPECIALS

RUNDERHAAS BIEFSTUK		
22,5
Gegrild, met zwarte pepersaus, steakfrites & salade
Grilled steak with black pepper sauce, steak fries & salad
SATE AJAM		
18,5
3 stokjes kipsaté met steakfrites, gebakken uitjes, atjar, komkommer en krupuk
3 chicken skewers with peanutbutter sauce, steak fries, fried onions, acar, cucumber & shrimp crackers
TERIYAKI KIP		
18,0
Gebraden kippendijfilet met zoetige Teriyaki saus & gebakken rijst
Roasted chicken thigh with sweet Teriyaki sauce & fried rice
ZALM TEPPANYAKI		
20,5
Zalmfilet van de grillplaat met wasabi-sojasaus & gebakken rijst
Grilled fillet of salmon with wasabi-soy sauce & fried rice
CARPACCIO SALADE		
17,0
rundercarpaccio, zontomaatjes, kappers, Reypenaer kaas, truffelmayo, pijnboompitten
beef carpaccio, sundried tomatoes, capers, old cheese, truffle mayonnaise, pine nuts
CHOW MEIN		
16,5
Roergebakken noodles met kip & groente (extra st. kipsaté +2,0)
Stirfried noodles with chicken & vegetables (add 1 chickensatay +2,0)
NASI GORENG INDONESIA 🌶
17,5
Gebakken rijst met trassi, sambal, garnalen & kipreepjes (extra st. kipsaté +2,0)
Stirfried rice with trassi, sambal, prawns & chicken (add 1 chickensatay +2,0)
ROTI KIP		
18,0
Surinaamse kerrieschotel met kip, aardappels, boontjes & rotivel
Caribbean currydish with chicken, potatoes, green beans & roti “skin”
MUMBAI LAMB STEW		
19,5
Met Indiase kruiden gestoofd lamsvlees, groente pickles & rotivel
With Indian herbes stewed lamb, pickles & roti “skin”
TOFU & VEGGIES Ⓥ		
16,5
Vegetarische groentenschotel met tofu, cashewnoten & witte rijst
Vegetarian dish with vegetables, tofu, cashewnuts & steamed rice

AZIATISCH BUFFET

(restaurant 1e verdieping)
Op bepaalde evenementdagen, kun u vanaf 17.00 uur ook onbeperkt en uitgebreid
genieten van ons Aziatisch Buffet.
In ons buffet bieden wij u onder meer een uitgebreide selectie van:
(het keuzeaanbod kan per dag variëren)
SOEPEN
- Tomatensoep
- Vissoep
- Misosoep

VOOR- / BIJGERECHTEN
- Wan tan
- Chiang mai
- Pommes noisette
- Inktvisringen

VLEES-/ VISGERECHTEN
- Biefstuk
- Spareribs
- Chili gamba
- Pepper beef

GROENTEGERECHTEN
- Broccoli
- Champignons
- Courgettes
- Haricot verts

VERWENNERIJEN
- Saladebar
- Fruitbar
- IJsbar
- Chocoladefontein

Prijs per persoon 25,0 - Kinderen van 3 t/m 12 jaar 13,0
Heeft u een allergie? Meld het ons! wij helpen u graag met uw keuze.

Ⓥ = Vegetarisch 🌶 = Extra pittig

