LUNCH

NAANBROOD
direct uit de oven

7

STEAK TARTARE 18
kappertjes, ei en grof gemalen peper

+ aïoli 2
+ dip & crudités
+

5
baba ganoush - humus harissa
burrata 8
b u ff e l m o z z a r e l l a - b a l s a m i c o
pesto - avocado

TWEE RENDANGKROKETJES
sriracha mayonaise

8

RIXT’S LUNCH SPECIAL
VLEESPLANK

(minimaal 2 pers.)

17 pp

- carpaccio van black angus met broadbeans
en manchego kaas
- san daniele ham met olijfolie, tomaat en toast
- steak tartare met kappertjes, ei en grof gemalen peper
- soft shell chicken taco’s met zwarte bonen, zure room,
guacamole en tomatensalsa
VISPLANK

(minimaal 2 pers.)

17 pp

- gamba’s, pikant gewokt met salsa van knoflook en peper
- amelander palingkroketjes met gembermayonaise
- zalm tataki met wakame, avocado en yuzu dressing

UIENSOEP 8
amelander kaascroutons
TOM KHA KAI 10
kipfilet, champignons, kokosmelk, citroen en korianderblad

CARPACCIO VAN BLACK ANGUS 16
gemarineerd met truffel, broadbeans, manchego kaas en pesto
ZALM TATAKI SALAD 18
noodles, wakame, avocado, mango en yuzu dressing
TEMPEH TATAKI SALAD
16
noodles, wakame, avocado, mango en yuzu dressing
BURRATA SALADE
18
buffelmozzarella, balsamico, olijfolie, tomaat en avocadodip
14
SALADE GEGRILDE PEER
radijs, knolselderij, crumble van walnoot en yoghurt-dip

CHICKEN CAESAR SALAD
18
romaine sla, gegrilde kipfilet, Parmezaanse kaas, ei, croutons
en caesardressing
SOFT SHELL CHICKEN TACO’S 17
pulled chicken fajita’s, zwarte bonen, zure room, guacamole en
tomatensalsa
BAO BUNS
15
gemarineerde oesterzwam met zoetzure groenten, sesam en
honing-kimchisaus
SISSENDE GARNALEN 17
pikant gewokt, met tomatensalsa
AMELANDER KROKETJES 12
proeverij van drie verschillende amelander kroketjes

ALLERGIE?
In onze producten kunnen verschillende soorten allergenen
aanwezig zijn. Heb je een allergie? Of ben je benieuwd naar de
samenstelling van een product? Vraag het aan een van onze medewerkers!

=

vegan

=

vega

