van 17.00 tot 22.00

VOORGERECHTEN

SALADES

Lekker om te delen!

9

Oesters
3 oesters met komkommer mignonette

Baba Ganoush & Muhamarra 6,5
met gegrild zuurdesem

5,5

Edamame
gestoomde edamame boontjes
met chilli maldon zout

6,5

Avocado a la Plancha
avocado van de plancha met
cherry tomaatjes , toast en furikaki

7,5

aziatisch gekruide jackfruit nuggets
met ahoornsyroop mayonaise

Bulgur Salade
met gepofte biet, cranberry, munt,
amandel, olijven, charmoulah en feta

Romaine Salade (vegan)
avocado, miso, gepofte wilde rijst,
radijsjes en edamame boontjes
met zalm

14,5

14,5

14,5
+2,5

in kruidenkorst met toast en antiboise

Gemarineerde Zalm
met toast, avocado, mierikswortel en
waterkers- venkelsalade

10,5
10,5

Geroosterde Bloemkool

8,5

Garnalen Kroketjes
met peterselie-mayonaise

Bao Buns
2 bao buns met zacht gegaard varken,
hoi sin en pickles

10,5

gefrituurde kippenvleugels

Charcuterie
vleeswaren van “wild van wild” met zuur,
mosterd en zuurdesem brood

15

14,50 / 24

combinatie van onze gerechtjes om te delen

12,5 / 22

combinatie van onze vega gerechtjes

Ravioli
van spinazie en ricotta, met pompoen,
hazelnootjes en beurre noisette

Mosselen
7,5

Korean Chicken

16,5

flatbread van de bbq met baba ganoush,
gegrilde halloumi, paprika en spinazie,
ingelegde pepers, rode ui en dukkah

met limoen, kappertjes, linzen,
harissa hummus, pistache en
green goddess dressing

mosselen in witbier met sjalotjes,
mayonaise en broodkruim

Steak

16,5

in een pita met salade, knoflooksaus,
sambal en friet

16,5

18,5

langzaam gegaard op de bbq
met koreaanse kruidenlak en friet

friet met een stoofje van rund op
limburgse wijze

Woensdag

Kibbeling
verse vis in bierbeslag met friet
en ravigottesaus

Donderdag

Pannetje Hete Kip
portugese stoof met kip, chorizo
en friet

Schnitzel		
huisgemaakte schnitzel met
aardappelsalade en preiselberen

Vrijdag

Zaterdag

gebakken op klassieke wijze met friet

Zondag

OH OH RAMONA
Panna Cotta
limoen en kokos met verse ananas

18,5

Chocolademousse

16,5

Triffle

16,5

Kazen van Kef

rundvleesburger, cheddar, rauwe ui,
augurk, bacon, ketchup, mosterd en frieten

“Frietje Zoervleisj”

Dinsdag

Spare Ribs

Sliptongetjes		

met bearnaise en salade van sperziebonen

Royale Deluxe

Maandag

Huisgemaakte Falafel

in bananenblad gegaarde varkensnek met
pindasaus, gepekelde groenten en friet

HOOFDGERECHTEN
Halloumi Flatbread

Bretonse Sardientjes

Veggie Platter

italiaanse broodsalade met tomaten,
burrata en geroosterde aubergine

16

Elke dag vers gemaakt, op = op!

Sate Royaal		

Jackfruit Nuggets

Royale Platter

Panzanella

DAGSPECIALS

tonkabonen en crumble

mascarpone, lemon curd
en aardbeien

vier kazen met gemarineerde pruimen
en zuurdesem toast

KIES JE SIDES

Geroosterde Pompoen met gember en chili 4,5 Broccolini gebakken met knoflook en ponzu 6,5
Geroosterde Krieltjes met peterselie en mayonaise 4,5 Zoete Aardappel Friet met chipotle mayonaise 4,5
Friet met mayonaise 4 Oma’s Salade kropsla, zacht gekookt eitje, parmezaan en cornichons 5,5

5,5
5,5
5,5

11,5

