
vlees, vis & vega sides to share!

brood
Met huisgemaakte dip

CARPACCIO  
Runderhaas, truffelmayonaise, Parmezaan,  

gedroogde tomaat, rode ui,  

gebakken spekjes & crudité

steak TARTARE 
Weiderund, rode ui, kappertjes,  

Coppa di Parma, Piccalilly ijs,  

gepocheerde eidooier & dragonmayonaise

WATERMELON TARTARE 
Watermeloen, avocado, edamame,  

wasabicrunch, wakame & sojamayonaise 

vis 1.2.3.
Gerookte paling, melba toast

Hollandse garnalen, appel,  

avocado & whiskeysaus

Calamaris & aïoli 

BURRATA
Gegrilde vijgen, tomaatjes, 

macadamia crunch, olijfolie & balsamico

Soup DU JOUR
Dagverse soep

FLAT IRON STEAK
Sucade van het rund,  

paddenstoelen, bimi & truffelboter 
Tip: + Krokante Verse Frieten

SATEh ayam
Geroosterde kippendij, paksoi,  

taugé, pindasaus, sesam & krokante ui 
Tip: + Lil Gem Salad

POMPOEN RAVIOLI
Parmezaan, gefrituurde salie,  

paddenstoelen, hazelnoten & beurre noisette
Tip: + Groene Asperges

BIET WELLINGTON
Gepofte rode biet in bladerdeeg,  

bundelzwam & roomsaus
Tip: + Crispy Eggplant

KABELJAUW 
Kappertjes, tomaatjes, 
 bimi & Beurre noisette

Tip: + Spinazie

zeebaars 
Lak van sesam soja & spinazie

Tip: + Lil Gem Salad

KROKANTE VERSE FRIETEN
Met Zaanse mayonaise

lil gem salad 
Romaine sla, oude brokkelkaas, 

zonnebloempitten  

& honing-mosterd dressing

GROENE ASPERGEs
Gegrilde groene asperges,  

Parmezaan, zeezout & olijfolie

SPINAZIE
Gebakken spinazie, miso & sesam

crispy eggplant
Krokante aubergine in tempura, teriyaki, 

kewpie mayo, bosui & sesam

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

voorgerechten

* Onze Vlees, Vis & Vega gerechten worden 
enkel geserveerd met groente garnituur. 

Om het diner compleet te maken adviseren 
wij een aantal bijgerechten te bestellen!
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woodz style streetfood
INDO BURGER

Indonesisch stoofvlees, rendang,  
crispy bacon, tomaat & cheddar

IBERICO BONELESS RIBS
Boneless ribs, coleslaw & barbecuesaus 
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boerderijkippetje
Gegrild kippetje, citroen, kruiden,  

kippenjus & mangosalsa
Let op: 25 min. bereidingstijd in de oven!
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