
SHARING IS CARING
Elke tapa is voorzien voor 2 personen

Miss Piggy € 12.00
- Brioche brood met pulled pork, salade van rode kool, augurk,

krokante uitjes en Sweet baby Ray’s bbq saus

Old skool Cesar Salad €
6.00

- Slahartjes met de originele cesar dressing, vers geraspte
Parmezaanse kaas en brood croutons

Don Albondigas € 11.00
- Gekruid varken en rundergehakt in een pittige tomatensaus

Mister Yakitori € 11.00
- Gemarineerde kippensaté met pindasaus

Pastèque à la Grecque €
8.00

- Watermeloen gemarineerd in citroengras, tomaat, rode ui, Feta en
pistachenoten

Hé tijger! € 13.00
- Reuze tijger garnalen gebakken in mango boter

Patatas Bravas € 6.50
- Gefrituurde aardappel schijfjes met een pittige tomatensaus en

zachte look mayonaise



Brie of ni? €
8.00

- Kroket op basis van Brie met een notenkorst en confituur van
meloen

한국 닭 날개 € 9.00

- Kruidige kippenvleugels met een Koreaanse bbq saus

Hé you let’s MEAT € 21.00
- Gegrild Belgisch witblauw met een dressing van rode Chimichurri

kruiden

Gernoaze Krokette € 11.00
- Smeuïge kroket gevuld met grijze garnalen van bij ons

Curry in the coconut €
11.00

- Mosselsoepje op basis van kokosmelk, groene curry, courgette
en yuzu olie

I Falafel you (Veggie) € 10,50
- Krokante balletjes op basis van kikkererwten met sausje van

honing en Ras El Hanout



Taco dirty to me (Veggie) € 10.50
- Tortilla pannenkoekjes met een groenten stoofpotje, advocado en

zure room

A few more calories won’t hurt …

Moelleux met Baileys € 8.00
- Warme chocolade cake gevuld met Baileys en een bolletje

vanille-ijs

Dame Blanche € 7.00
- Vanille-ijs met chocolade saus, geslagen room en een chocolade

kroepoek

Cheesecake met yoghurt en passievrucht €
9.00

- Smeuïg taartje op een krokante bodem met een frisse coulis van
passievrucht en canelle van yoghurt

Let’s get nuts! € 9.00
- Laat je verrassen door een combinatie van vanille, caramel,

nootjes, zeezout en Belgische chocolade


