bor re lb ites
broodplankje 6x desem stokbrood met spaanse biologische extravergine olijfolie,

huisgemaakte specerijendip en gezouten roomboter
Smokies (v) portie gerookte amandelen
Pesto olijven (v)
Hoemoes mee Sjampionnekes (v) huisgemaakte hummus met warme
sjampionnekes, crunchy mix, brood, kroepoek en groenten om te dippen
‘n Pittige Tante (v) huisgemaakte hummus, sriracha, granaatappelpitten,
olijfolie, bieslook, sesam, brood, kroepoek en groenten om te dippen
Your Holy Cheesynuts (v) warme camembert met noten, gedroogde vruchten,
honing, brood, nachos en groenten om te dippen
Royal Cheesy Pesto warme camembert met pesto, gedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes en bacon, brood, nachos en groenten om te dippen
Throwback Brips (v) brood, nachos en dipsticks met 3 dips, keuze uit: aïoli, pesto,
tomatentapenade, olijventapenade, champignontapenade, tzaziki of hummus
Chick Chick Rillettes met uienchutney, cornichons, ingelegde paprika en stokbrood
Shrimpy garnalen in knoflookolie uit de oven met brood
Bitterballen 8 st met mosterd
Zwammende Ballen (v) 8 st oesterzwam bitterballen met truffelmayo
Bieterballen (vegan) 6 st met ‘n bietje wasabimayo
Spciy Jalapeño Cheddar Poppers (v) 6 st met spicy mayo
Asian Gyoza 6 st gefrituurde kip Gyoza met aziatische dip
Dim Sum 8 st gestoomd met aziatische dip
Papadums (v) indiase chips met mango-yoghurt chutney
Pater Nacho (v) met gesmolten kaas en bp dip
Fresh Gringo (v) grote schaal nachos met lente-ui, kaas en crème fraiche
Mexican Piggy grote schaal nachos pulled pork, kaas, jalapeños, feta, bbq saus
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bor re lp lanken
Pincho’s
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Mambo No 62
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De Vegetarische Pater (v)
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Bruscetta
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No Meat Bruscetta (v)
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(kan ook vegetarisch) plank van 10 pinchos
twee pinchos, serrano, salami, olijventapenade, chistorra’s, ansjovisjes, queso iberico,
kapperappels, gerookte amandelen, aioli, geitenkaas met vijg, gemarineerde artisjok,
oesterzwam bitterballen met truffelmayo, pesto olijven, nachos, dipsticks en brood
twee pinchos, pesto, pittige tomatentapenade, tzatziki, gerookte amandelen,
garnalen met wasbimayo, merquez, hummus, bitterballen, gegrilde halloumi,
gemarineerde kippendijen, kroepoek, dipsticks en brood

borrel

twee pinchos, pittige tomatentapenade, queso iberico, pesto olijven, tzatziki, aioli,
bieterbal met wasbimayo, hummus, geitenkaas met vijg, gemarineerde artisjok,
champignontapenade, gerookte amandeltjes, kroepoek, dipsticks en brood
zes flinke bruscetta’s van desem met olijventapenade, salami, gemarineerde artisjok,
olijfjes, pecorino en met rillettes van kip, ingelegde paprika, tuinkers en met
paddestoelentapenade, queso iberico, balsamicoglaze en walnoten
zes flinke bruscetta’s van desem met pittige tomatentapenade, gegrilde groenten,
pecorino en met olijventapenade, rucola, tomaat, buffelmozzarella, pesto
en met paddestoelentapenade, queso iberico, balsamicoglaze, walnoot

heeft
Allergie? Meld het
ons!u een allergie, meld het ons

