Voorgerechten
“Ramen”
Japanse noodle soep met groenten en vis
€ 7,75
Crème brûlée van geitenkaas van La Palma met amandeltoast en ovenpaprika (v)
€ 8,25
Tempura van bloemkool, granaatappelpitten, courgette,
romige saus van Parmezaanse kaas en kaas snippers (v)
€ 9,25
Bruschetta van speltbrood met bladsla, gekonfijte cherry tomaatjes,
geroosterde pijnboompitjes en geitenkaas van La Palma(v)
€ 9,25
“Poke bowl”
Hawaïaanse vissalade met sushi rijst, seizoensgroenten,
zalm tartaar, teriyaki saus en sesamsaus
€ 10,75
Iberische varkenswang bellota
met knolselderijpuree en een pruimensausje
€ 9,75

“Rendang”
Indonesisch gekruid geitenvlees (langzaam gegaard)
op zoete aardappelrösti en een spruitjes-appel salade
€ 10,25

(v) is vegetarisch
Onze prijzen zijn excl. 6,5 % btw

Hoofdgerechten
Zalmfilet in polentakorst met een Thaise mojo, gegrilde courgette en rijst
€ 17,50
“Bacalao”
Atlantische kabeljauw met geroosterde groenten,
gekonfijte cherry tomaatjes en een misoboter
€ 16,75
“Shoarma”
Israëlisch scharrelkipfilet
met een knoflook-muntsausje, sesamsaus, Papadum en frietjes
€ 14,25
Iberische varkenshaas bellota
met knolselderijpuree, portsausje en een salade
€ 18,75
“Surf and Turf”
Een Sint jacobsmossel met Ossehaas 200 gram,
warme knoflook-limoen-kruiden-boter, frietjes en een salade
€ 21,75
Pikante ossehaas curry met een mango chutney, raita,
dahl van rode linzen, Papadum en rijst
€ 18,25
Gebakken paddestoelen op een bedje van rucola met zoete aardappelkoekjes
een geitenkaasdressing en salade (v)
€ 12,75
Open lasagna met geroosterde groenten, romige saus van Parmezaanse kaas
en Parmigiano reggiano snippers (v)
€ 12,75
Rode bieten risotto met rucola, geitenkaas van La Palma
in een krokant jasje (v)
€ 12,25

Onze hoofdgerechten kunnen ook als halve portie worden besteld.
(v) is vegetarisch
Onze prijzen zijn excl. 6,5 % igic (btw)

Nagerechten
Chocoladetruffels
€ 3,75
Appelcompote met advocaatcrème
€ 5,75
Vanilleijs met Bienmesabe
(Palmerische honing-amandelcrème)
€ 7,25
Chilibrownies met kokosijs en citroengrassiroop
€ 6,75
Grand Dessert „Franchipani“!! alles wat zoet is voor 2 personen
€ 14,25

Kaas
Canarisch kaasplankje | klein / groot
€ 7,75 / € 13,75

Warme Dranken
Café solo
Café cortado
Café barraquito
Café con leche
Cappuccino
Café „Franchipani“
Thee verschillende soorten
Onze prijzen zijn excl. 6,5 % igic (btw)

In onze gerechten kunnen de volgende allergenen aanwezig zijn,
a)Lupine
h)Melk en lactose
b)Selderij
i)Schaaldieren
c)Pinda´s
j)Weekdieren
d)Gluten
k)Mosterd
e)Zwaveldioxide
l)Vis
f)Noten
m)Sesamzaad
g)Ei
n)Soja

€ 1,10
€ 1,10
€ 3,00
€ 1,80
€ 2,00
€ 4,60
€ 1,80

