
Mezze Plateau €14,95 Per persoon
(Vanaf 2 personen) 

Bestaande uit warme en koude voorgerechten en 
traditionele brood

COLD MEZZE €8,95
Koude mezzesoorten met traditioneel brood

SIGARA BOREGI €5,95
3 rolletjes van bladerdeeg, gevuld met feta kaas 

en peterselie

mINI KOFTE €7,95
Gekruide gehakt balletjes met knoflooksaus op 

een traditioneel brood

CARPACCIO €10,95
Flinterdun gesneden ossenhaas met 

olijfolie,parmezaanse kaas,pijnboompitten,luxe 
sla,carpaccio dressing,zeezout en peper

Zalmcarpaccio €10,95
Plakjes gerookte zalm met 

roomkaas,olijfolie,citroendressing,rode 
uienringen,radijs,verse dille,kappertjes en 

pijnboompitten

FALAFEL €6,95
Gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten 

en tuinbonen met knoflooksaus

Crunchy TEMPURA Schrimps €8,95
Gefrituurde krokante garnalen

Calamari €7,95
Gefrituurde inktvisringen

Bruschetta €5,95
Gegrild krokant brood met tomaat, basilicum, 

knoflook, olijfolie, basilicum  
en parmezaanse kaas

verse linzen soep €5,95
soep van de dag €6,95

Lamsrack €22,95
Premium lamsrack koteletten geserveerd 

en champignonroomsaus of stroganoffsaus 
(apart)

Lamshaas €22,95
Meest zachte stukje vlees gesneden uit de 

rug van een lam en champignonroomsaus of 
stroganoffsaus (apart)

rib eye €22,95
Rib steak van de grill en  

champignonroomsaus of stroganoff saus 
(apart)

Chateaubriand €24,95
Slices van mals ossenhaas met zeezout, 

4 seizoenen peper en champignonroomsaus 
of stroganoffsaus(apart)

Marinate Mix €25,95
Gemarineerde kipkoteletten en spareribs

Chicken Nuggets €9,95 Mini Frikandellen €9,95

Lamb Mix €25,95
Combinatie van lamsrack en lamshaas  

en champignonroomsaus of stroganoffsaus 
(apart)

Starters

BURGER MEALS

MAINS

Chefs Choice

FOR KIDS

Alle burgers worden geserveerd met een frisse salade en ambachtelijk vers friet

Alle maaltijden worden geserveerd met een frisse salade, verse groenten en ambachtelijk vers friet

Alle maaltijden worden geserveerd met een frisse salade , verse groenten en ambachtelijk vers friet

Kindermenu’s worden geserveerd met verse friet,komkommer,tomaat,ketchup,mayonaise en appelmoes

Premium Black Angus Beefburger €17,95
Brioche Bun met een Premium Black Angus Beefburger, cheddar 

kaas, lollo verte sla, tomaat, rode uienringen, gekarameliseerde uien, 
augurken en speciale burgersaus

MEQAN Burger €18,95
Brioche Bun met een Premium Black Angus Beefburger, cheddar 

kaas, jalapeños, gebakken ei, lollo verte sla, tomaat, rode uienringen, 
gekarameliseerde uien, augurken en speciale burgersaus

Crunchy Chicken Burger €15,95
Brioche Bun met een krokante kipburger, cheddar kaas, lollo verte sla, 
tomaat, rode uienringen, gekarameliseerde uien, augurken en speciale 

burgersaus

CHEATDAYBURGER €22,95
Brioche Bun met een dubbele Premium Black Angus Beefburger, extra 
extra cheddar kaas, jalapeños, gebakken ei, lollo verte sla, tomaat, rode 

uienringen, gekarameliseerde uien, augurken en speciale burgersaus

Ossenhaas €23,95
Ossenhaas geselecteerd door de kwaliteitsslager en 

champignonroomsaus of stroganoffsaus (apart)

Ossenhaas Shish Kebab €22,95
Ossenhaasspiesjes met paprika en uien bereid op de barbecue, 

geserveerd met een traditioneel brood, rode uien, rode 
puntpaprika en een bakje tzatziki

Spareribs €26,95
Gemarineerde premium kalfsspareribs geselecteerd door de 

kwaliteitsslager en bereid op de barbecue

Kipkoteletten €16,95
Speciaal gemarineerde kipkoteletten bereid op de barbecue met 

verse groenten

Kip Shaslick €16,95
Kipfilet aan de spies met paprika en uien  

bereid op de barbecue, geserveerd met een 
traditioneel brood en knoflooksaus

Kipsaté €16,95
Spiesjes kipsaté bereid op de barbecue met 

pindasaus, gedroogde uien en bieslook erop 
en kroepoek ernaast

Noorse Zalmfilet €22,95
Verse zalmfilet bereid op de barbecue met 

dillemarinade geserveerd verse dille, citroen 
en sinaasappel (apart)

Gamba’s €24,95
Gemarineerde Black Tiger garnalen 
gebakken in knoflookmarinade en 

afgebakken op de barbeceu

VLEESPLATEAU €29,95 per PERSOON
(vanaf 2 personen)

Bestaande uit lamsrack, ossenhaas sish kebab,  
spare-ribs, kipkoteletten en kipshaslick

scan 
THE qr-code 
FOR  
PHOTO menu  
ON INSTAGRAM


