BITES

BREEK HET BROOD
Kruidenhummus, aioli en truffelmayo - 5

NACHO’S

Langzaam gegaarde sukade - 8
Rotterdamse ui en jus de veau

Gerookte zalm; rode ui, emmentaler
en mizuna - 10

Chistorra - 13
Baskische varkensworstjes, sinaasappel
mosterdsaus en sesam walnoot crunch

Spek; rode ui en emmentaler - 8
Pulled chicken; rode ui, emmentaler,
rode ui en bbq saus - 11
Geitenkaas; walnoten, julienne van
little gem en vijgenmayo - 9

VIS

Avocado dip; crème fraîche en kaas - 7

Sashimi van zalm - 8
Avocado, little gem en pimentón mayo

Stoofvlees; kaas en chilipepers - 9

FRIET
Zoete aardappel friet - 6
Truffel crème fraîche en een krokantje
van chorizo
Friet pinda - 6
Javaanse pindasaus, kokos en pinda’s
Stooffriet - 7
met Rotterdamse ui

Steak chimmichurri - 9
Met gekarameliseerde ui
Crispy duck 2st - 8
Gebakken eend, bosui en hoisinsaus in een pannenkoek

VEGA

Uit de oven

Pulled chicken; avocado, crème fraîche
en kaas - 8

Huisgemaakte yakitori 4st - 6
Sesam, krokante ui en bosui

FLAMMKUCHEN

Uit onze eigen flammkuchen oven

Onze keuken is van woensdag tot en
met zondag geopend van 17:00 tot 22:00

VLEES

Gegratineerde coquilles 2st - 9
Citrus knoflook jus
Langoustines a la plancha 3st - 12
Pesto olie en citroen
Tataki van tonijn - 9
Sesam en furikake korst
Lauwwarme tonijnburger - 8
Brioche bol, radijs, mizuna en citrusmayo

Screw it,
let's eat!

Geroosterde shiitake - 6
Gegratineerde peperbrie
Gefrituurde courgettestrips - 7
Rietsuikerstroop en rozemarijn
Avocado salade - 7
Feta, noten, zaden, munt, gekookt ei en vijgenmayo
- Vegan optie mogelijk
Komkommer salade - 6
Groene asperges en ricotta - Vegan optie mogelijk
Home made geitenkaas kroketjes 4st - 6
Met rode uiencompote
Vraag informatie over allergenen aan
onze bediening. Onze gerechten kunnen eventueel
sporen bevatten van noten, lactose en gluten.
Vega

Vegan

VOOR

DINNER TIME
POKEBOWLS
Met rijst

Vegapoke - 13
Sesamtempeh, pompoen, wortel,
avocado, wakame, edamame, sojasaus en
wasabimayo - Vegan optie mogelijk
Kippoke - 13
Kippendij, pompoen, sojasaus,
wortel, avocado, wakame, edamame
en pimentón mayo
Beefpoke - 15
Steak, pompoen, sojasaus,
wortel, avocado, wakame, edamame
en pimentón mayo
Vispoke - 15
Lauwwarme tonijn, pompoen, sojasaus, wortel,
avocado, wakame, edamame en wasabimayo

SOEP
Soto kip - 10
Kippendij, rijst, noodles, aardappel, gekookt ei,
gebakken uitjes, sambal, bosui en cassave
Zoete aardappel soep - 8
Kokos en chili

Carpaccio - 10
Spekkruimels, rucola, truffelmayo en manchego
Avo mash - 11
Avocado, feta, noten, zaden, munt,
gekookt ei en vijgenmayo - Vegan optie mogelijk
Lauwwarme tonijnsalade - 11
Tomaat, ui, sesam en wasabi sojadressing
Frisse Hollandse vissalade - 12
Makreel, aalfilet, granny smith, scarlet cress
en dille citrusmayo

Langoustines a la plancha - 26
Citroen, knoflook, pepers, sjalot en een frisse salade met
venkel, roma tomaat, ui en citrusdressing
Surf en turf - 32
Kalfs-tbone en een halve kreeft
Gegrilde filet van eend- 22
Parelcouscous en sinaasappeljus

VEGA

Mini tortilla - 12
Pulled chicken, little gem, avocado, mais,
bonen, tomaten salsa en crème fraîche

Groente curry - 16
Thaise rode cocoscurry, zoete aardappel, venkel,
kouseband, paksoi, basmatirijst, basilicum, komkommer
en pindadressing

HOOFD

Veggie melt - 17
Zoete aardappel, tempeh, feta, tomaat, komkommer,
rode ui, spinazie en aioli - Vegan optie mogelijk

Lomo Iberico - 19
Entrecote van Iberisch scharrelvarken
met gegrilde groenten en knoflook boter
Tournedos - 26
Getrancheerde tournedos met diverse groenten
en jus de veaux
Supplement gegratineerd met een
blauwader stilton 2 euro extra
Kip skewer - 19
Huisgemarineerde kippendij, Thaise koolsla,
cassave en pindasaus
Lokaal 58 burger - 17
Brioche bol, Hollands rund, little gem, pickles,
bacon, old Rotterdam, barbecuesaus en friet
Heek filet - 19
Zoetzure sjalotten en diverse groenten

Flexican - 14
Tortilla met crème fraîche, bonen, mais, avocado, sla,
tomaten salsa en kaas - Vegan optie mogelijk

SWEETS
Witte choco cheesecake - 7
Met vruchtencompote
Bisque van rood fruit - 9
Vanille ijs en crumble
Amaretto mousse - 7
Met geschaafde amandelen
Gegrilde mango - 9
Zure room en geroosterde pijnboompitten

