lunch

Diner

koud

vlees

BROODJE

Shortrib

12,5

Wildpaté

10,5

Veggie’s flatbread

Tomatencompote - paprika spread - komkommersalade ijsbergsla

Zalm flatbread

vega

Mais - Jamaicaanse lak - gegrilde little gem

11,5

Pittige vijgen compote - witte truffel - brioche

Steak tartaar - Gel van eigeel - vanille - szechuan - steranijs

Zalm - wakame - furikake - Japanse mayonaise

Vitello tonnato

11,5

Buikspek

Mortadella

11,5

Hertenbiefstuk

Pulled pork

12,5

Kalfsmuis - tonijn mayonaise - appel kappertjes

Italiaanse worst - olijvenpesto - zongedroogde tomaat citroenmayonaise - pistache

La ratte aardappel - krab - rode ui krokant - saffraan mayonaise

8,5

12,5

Veggie salad

Aubergine - granaatappel - dadel - feta - yoghurt

Cheddar worst - jalapeño - koolsalade - krokante ui - friet

Pad kee mao

Noodles - ei - rode peper - limoen - koriander

Bao bun

Krokante kip - kimchi - Japanse mayonaise

13,5

Snoekbaars

9

Coquille

11,5

Truffelrisotto - knolselderij - pastinaakchips

12

Parmezaan - witlof - roodlof - kruiden

Sardientjes

10

Focaccia - artisjok - rode biet chutney - zwarte azijn

10,5

9

Geitenkaas loempia

7,5

Mafaldine formaggi blue

9

Knolselderij

7,5

Jackie’s truffelrisotto

8

Franse frietjes met Japanse mayo

4

Kleine salade met zoetzure rode kool,
pompoen, pastinaak & artisjok

5

Gegrilde regenboogpeentjes
met olijfolie

9,5

Zoete aardappelfriet met Parmezaan

Zalm

11,5

dessert
10

Shortbread

7,5

Isa’s pornstar martini

4

4,5
Zoete aardappelfriet
met old bay mayonaise en Parmezaan

Vanille schuim - passievrucht mousse - meringue - cava ijs

open

7,5

koffie of thee naar keuze - home made sweets

Gastrobar

10,5

Cherry coke chickenwings

7,5

Oude kaas / oesterzwam kroketjes

6,5

Oesters per stuk

3,5

Onion rings met old bay mayonaise

11

Gemarineerde oude kaas

8,5

Jackies Antipasti (voor 2 personen)

13,5

Borrelbox

14,5

4,5

Kom bij ons eten en drinken
voor lunch, diner, vroege of
diner kleine gerechten. Met 3
tot 4 gerechten kom je op een
of om te delen met je tafelgenoten. We zien je binnen,

Peer - appel - marsepein - chocolade - kaneel ijs

Coffee & sweets

Zalm Tataki met Teriyaki

volledige maaltijd. Voor jezelf

Tarte tartin

ma-di-wo-do 17.00- laat
vr-za 11.30 - nog later
zo 11.30 - laat

6,5

late borrel. We serveren voor

Kaas

marsmellow - brownie - ruby chocolade roomijs

Kleine salade met zoetzure rode kool, 5
pompoen, pastinaak & artisjok

4,5

Duncan paris Nr.3
3 stuks - sake-yuzu vinaigrette - rode ui - limoen
(ook per stuk te bestellen, €3,50)

kaas van Domburg - appelstroop - kletzenbrood

4

Crispy Chicken met Kerrie mayonaise

Selectie van bovenstaande

Oester

tataki - pecan soto pesto - zoete komkommer - pane carasau

10,5

8,5

side dish

side dish
Franse frietjes met Japanse mayo

Date night

Zwarte linzen - cantharel - belper knolle - boerkenkoolchips

vis

Handgesneden Chips met Dip

Bitterballen (6 stuks)		
6

Bospaddenstoelen - Parmezaan

WARM
Jackies hotdog

7

Steak tartaar style - courgette - geitenhangop - hazelnoot
ras el hanout sorbet

Pasta - gorgonzola - oesterzwam - walnoot

12,5

Chocolade - verschillende bereidingen van pompoen

SALADE
Boerderij kip - bacon - zuurdesem krokant - caesar dressing

Aubergine

Zwarte knoflook - shiitake

Mango chutney - bbq saus

Caesar salade

menu

Dadel mascarpone creme - postelein - cherrytomaat jam - pistache

Steak China

12,5

bites

7 ,5

gezellig!

