Tante’s Lunch

Lunch tot 17:00

Broodjes
TONIJN & MIERIKSWORTEL

Meergranenbroodje met een frisse tonijn salade en
ingelegde rode ui 8.5

PIKANTE KIP & MANGO

Menu
Tante’s
Snacks

Desem Pita met pulled chicken en een mayonaise van
mango en limoen 8

AVOCADO & HUMMUS

Desem Pita met pulled chicken en een mayonaise van
mango en limoen 8

Soepen
Tom kha kai

Thaise soep van kokosmelk gevuld met tauge, bonen,
shiitake, limoen koriander en papaja. 7.5

Chicken ramen

Japanse noedelsoep met miso gevuld met wakadori kip,
ei, bosui, edamame bonen, peulen, paksoi, shiitake en
sojasaus. 9.5

Salades
Buddha bowl

Kruidige couscoussalade met avocado, rettich, radijs, bosui,
mango en papadum. 11

Nacho’s

Nacho’s met geraspte kaas, salsa, guacamole, jalapenos en
sour cream. 9.5

Nacho’s pulled chicken

Nacho’s met pulled chicken, geraspte kaas, salsa,
guacamole, jalapenos en sour cream. 12.5

brood met dip

Libanees brood met twee soorten dip: hummes en
paprikaspread. 6.5

Houten kratje gevuld met friet van zoete aardappel met
japanse mayonaise en pulled chicken. 6.5

Tante’s food

de burger

De klassieker! The American bacon & cheeseburger. 11.5

Op cederhout gegaarde en gepekelde Noorse zalm met
citroen, crème fraîche, dille en mierikswortel. 8.95

Buffalo roasted chickenlegs

Gegrilde chickenlegs met szechuan-pepersaus. 5.95

Shortrib ‘garlic & springs’

Geroosterde shortribs met een glace van soja, knoflook,
geroosterde sesam en gegrilde littlegem. 6.95

Avocado van de bbq

Gegrilde avocado met salsa tostada en een crème van
limoen en koriander. 5.95

Burrito

Wrap gevuld met heerlijke bonen-gehaktmix, rijkelijk
bestrooid met cheddarkaas en nog even in de oven
gegratineerd. 8.5

tostada pico de gallo

Miniwraps gefrituurd en rijkelijk belegd met guacamole en
een frisse salade. 7.5

Fajita pulled chicken

Open tortilla gevuld met bonenmix met daarop heerlijke
pulled chicken en een originele tomaten relish. 7.5

Mexican street

Geen keuze kunnen maken? Neem dan gewoon van alles
wat! 18.5

Dog and Burgerbar
de burger

knakwortel vega hotdog

Knakwortel in een broodje met avocado, kimchi, sla,
gebakken uitjes, ketchup en mosterd. 9.5
Classic hotdog met pulled chicken. 9.5

Bietenburger

De L.A. beetrootburger in een wrap met koolsla, guacamole
en rucola. De relish van augurk maakt dit gerecht helemaal
af. 11.5

Warme gerechten

Smoked salmon on wood

Mexican streetfood

Hotdog pulled chicken

kratje patatje

Frisse bonensalade met mais, granaatappel, papaja,
komkommer, tomaat, rettich, shiitake en falafel. 10.5

Wrap gevuld met heerlijke bonen-gehaktmix, rijkelijk
bestrooid met cheddarkaas en nog even in de oven
gegratineerd. 8.5

Vanaf 17:00

De klassieker! The American bacon & cheeseburger. 11.5

Falafel bowl

Burrito

Tante’s food

Vanaf 17:00

Buddha Bowls and Soup

Patato Street
Kratje patatje met pulled chicken

Houten kratje gevuld met friet van zoete aardappel met
Japanse mayonaise en pulled chicken. 6.5

Bucket met feta

Tom kha kai

Emmertje friet met Harissa-mayonaise, rode bietscheuten
en heerlijke feta. 4.5

Chicken ramen

Gepofte zoete aardappel gevuld met crème fraîche, bosui
en als topping gebakken spel en granaatappelpitjes. 7

Thaise soep van kokosmelk gevuld met tauge, bonen,
shiitake, limoen koriander en papaja. 7.5
Japanse noedelsoep met miso gevuld met wakadori kip,
ei, bosui, edamame bonen, peulen, paksoi, shiitake en
sojasaus. 9.5

Buddha bowl

Sweet potato

rondje van de zaak

Combinatie van rosti aardappel en gefrituurde uienringen
met streaky bacon en een heerlijke Roquefortsaus. 7

Kruidige couscoussalade met avocado, rettich, radijs, bosui,
mango en papadum. 11

Falafel bowl

Frisse bonensalade met mais, granaatappel, papaja,
komkommer, tomaat, rettich, shiitake en falafel. 10.5

Voor meer Tante’s Food kijk de andere kant!

Tante’s food
Roasted BBQ Bites
Avocado van de BBQ

Gegrilde avocado met salsa tostada en een crème van
limoen en koriander. 5.95

Buffalo roasted chickenlegs

Gegrilde chickenlegs met szechuan-pepersaus. 5.95

Shortrib ‘garlic & springs’

Geroosterde shortribs met een glace van soja, knoflook,
geroosterde sesam en gegrilde littlegem. 6.95

Smoked salmon on wood

Op cederhout gegaarde en gepekelde Noorse zalm met
citroen, crème fraîche, dille en mierikswortel. 8.95

De Indiër

Geserveerd met witte rijst, naanbrood,
papadum en zoetzuur.

sajur tahu kuning

Tahu in gele saus van kokosmelk, koenijt en lombok. 8.95

Daging rendang

Klassieke Indonesisch stoofgerecht met kokoscrème en
Sereh. 9.95

Chicken teriyaki

Gegrilde kip met teriyakisaus en een vleugje gember en
knoflook. 9.95

Daging smoor

Indisch stoofvlees gesmoord in zoete ketjapsaus. 9.95

Tante’s
sweet street
Marshmallow cheesecake
Lekker stuk New York cheesecake met een roze saus
van tompouce en marshmallows. 6

Chocolate cookie cheesecake
Hier krijg je een heerlijk stuk New York cheesecake
met lekkere chocoladesaus en chocolate chips
cookies. 6

Churros met chocoladesaus
Churros met chocoladesaus om te dippen. 5.5

Tante’s drinks

Wit zoet - Slurp! - muscat - frankrijk 1 3.8 A19.5

Pitcher frisdrank pepsi 16
Pitcher frisdrank sisi 16
Pitcher frisdrank 7up 16
Pitcher heineken 15
Gieter soof wortel & gember 9.7
Gieter soof blueberry 9.7
Natuurlijke limonade zonder toegevoegde suikers.

Wit - Vicente gandia marques - sauvignon blanc spanje 1 4.2 A 24.5

Zachte, volle wijn met aroma’s van vers fruit.

Rose wijnen
Rose - slurp! - grenache - frankrijk 1 3.8 A19.5

Supersappige wijn van grenache- en syrahdruiven.
Droog, knisperig met een zachte afdronk.

soof blueberry 5
tonic 2.9
bitterlemon 2.8
red bull 4.1
sourcy rood 2.6
sourcy blauw 2.6
jus d’orange 3.9
appelsap 3.9

Warme dranken

Rode wijnen
Rood - slurp! - cabarnet sauvignon - frankrijk 1 3.8 A 19.5

Lichte, fruitige wijn van syrah en cabernet sauvignon.

Rood - vicente gandia marques - syrah - spanje 1 4.2 A 24.5

Lichte, fruitige wijn van syrah en cabernet sauvignon.

Bubbels
Cava brut - vicente gandia el miracle - spanje A 17.5

Lichte, fruitige wijn van syrah en cabernet sauvignon.

latte macchiato 3.1
Thee 2.7
muntthee 3.6
gemberthee 3.6

Cocktails
Tante sinkel special 8.5

Blue Curaçao, vodka, limoensap en 7Up.

Mojito 8.5

Rum met rietsuiker, limoen, munt en Sourcy rood.

Bieren
heineken fluitje 2.7
heineken 25cl 2.8
heineken pitcher 15
oudean wit [tap] 4.7
affligem blond [tap] 4.7
mort subite kriek 4.3

Milddroge wijn met het lichte zoetje van de
muscatdruif.

Rose - Vicente gandia marques - bobal - spanje 1 4.2 A 24.5

Koude dranken

Koffie 2.7
cappuccino 2.8
espresso 2.7
dubbele espresso 3.3

Wit - slurp! - chardonnay - frankrijk 1 3.8 A19.5

Fruit en zachte tonen die de wijn heerlijk fris maken.

Gieter en Pitcher

pepsi 2.7
pepsi max 2.7
ice tea 2.9
ice tea green 2.9
ginger ale 2.8
sisi 2.7
cassis 2.8
soof wortel & gember 5

Witte wijnen

Balón 43 7

desperados 3.8
sol 3.8
lagunitas ipa 4.1
lagunitas 12th of never 3.9
amstel radler 3.8
heineken 0.0 3.2

Bucket
Bucket desperados [4x] 12.5
Bucket sol [4x] 12.5
Bucket lagunitas 12th of never [4x] 14.5
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Ontdek de frisse mix met bruiswater en citroensap.

Gin & tonic 8.5

Heerlijke zomerse gin & tonic met limoen en citroen.

aperol spritz 6.5

Gemixed met prosecco en Sourcy rood.

PK 6.5

Mix onder studenten met Apfelkorn en Sourcy rood.

Virgin apple mojito 6.3

Alcoholvrij - Sourcy rood, munt, limoen en rietsuiker.

Shots
tante sinkel shot 2.5
Absolut vodka 4.5
havana club rum 4.5
malibu 4.5
beefeater gin 5.4

tequila 5
liquor 43 4.4
jägermeister 3.9
apfelkorn 3.9
sambuca 4.4

