
Proef & Beleef de smaken van
Kies per tafel voor een 3-, 4- of 5-gangen diner (maximaal 7 personen)

Voorgerechten  (los 9)

Pastrami van KrommeRijnRund | huisgerookt | brioche | pickle | mosterd kaviaar | gel van rode ui

Tataki van Zalm | koud & huis gerookt | ingelegde bloemkool | wasabi crunch | sojacreme.

Carpaccio van KrommeRijnRund | zaden mix | rucola creme | truffel gel | krokante kaas.

Garnalen cocktail 2.0 | Gamba's | whiskey gel | krokante kervel | avocado | crispy salade.

Pokebowl | sushi rijst | edamame | sesam | wortel | komkommer | zalm | ook vega 

Loempia van geitenkaas en spinazie | mango chilisaus | Hummus met za'tar | cavolo nero 

Tussengerechten  (los 9)

Gegrilde courgette| dop erwten | munt | creme fraiche | rode ui| brick 

Bao bun | Oosters buikspek | wortel | lente ui | teriyaki

Gamba sateh udang | koriander aioli | pinda crunch | rode peper

Oesters | Zeeuwse Creuse | klassiek met frambozenvinaigrette en sjalot 
gestoomd met soja, rode peper en lente ui

Chicken & wafels | krokante kip | wafel | maple siroop | lente ui | buik spek

Cannelloni | basilicum | tomaat | kamerikse blauw klaver kaas| olijven crumble| balsamico lak 

3-gangen diner
Voorgerecht

Hoofdgerecht
Dessert

35

4-gangen diner
Voorgerecht

Tussengerecht
Hoofdgerecht

Dessert 39

5-gangen diner
2 Voorgerechten
Tussengerecht
Hoofdgerecht

Dessert 45

Proef & beleef en geniet samen van heerlijke gerechten samengesteld door ons keukenteam. 
Stel per tafel uw 3-, 4- of 5-gangenmenu samen. U kunt eventueel ook nog kiezen voor à la carte 
gerechten. Groepen vanaf 8 personen serveren wij een ander Proef & Beleef menu. Natuurlijk 
houden wij bij elke bestelling rekening met allergieën, dieetwensen en andere bijzonderheden. 
Graag horen wij deze wel van te voren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

O N S  C O N C E P T

Hoofdgerechten  (los 18)

Rode zalmfilet | saus van bladspinazie | courgette gevuld met een crème van doperwt | saffraan

Rode groentecurry | bloemkool rijst | naan brood | broccoli | tuinbonen crunch 

Iberico procureur | van de green egg | gepofte knoflook | kastanjechampignons 
jus van karmeliet Bier

Scharrel kipfilet | krokante huid | witte rijst | gemarineerde soja bonen | teriyaki lak | rode ui

Boneless Iberico spare-Ribs | van de green egg | koriander aioli | mais | gepofte prei

Krokante tempeh | teriyaki lak | gemarineerde soja bonen | gepofte prei | wortel 

Sate Badjak | ossenhaas gemarineerd met huisgemaakte sambal badjak| huisgemaakte 
pindasaus | atjar ketimoen | gefrituurde uitjes

Dessert  (los 8)

Panna cotta | ster anijs | calamansi | gekarameliseerde mandarijn

Lokale kaas | 4 soorten | vijgen chutney | kletsen brood | gemarineerde druiven

Piña colada | gemarineerde en gegrilde ananas | kokoscreme | munt | boerenjongens ijs

Mislukte cheesecake | roomkaas | rood fruit | Bastogne | sponge cake | vanille-ijs

Choco-lovers | brownie | pure chocolade cremeux | dulce de leche 

Bijgerechten  (los bij te bestellen)

Brood | kruidenboter | Chef Dips  5

Friet | mayonaise en truffelmayonaise   4½

Geroosterde roseval aardappels | met rozemarijn en zeezout   4½

Salade  5

Groepsmenu   391/2  (vanaf 8 personen)

Proeverij van voorgerechten  keuzes van de Chef Vis | vlees | vegetarisch 
Om met elkaar te delen. Inclusief broodplank en dips

Tussengerechten  keuze uit: Soep van de dag | Gamba sateh udang | Chicken en wafels

Hoofdgerechten  keuze uit: Sate badjak | Krokante tempeh | boneless spare ribs | Rode zalm 
(zie omschrijvingen van de gerechten hiernaast en hierboven)

Dessert  Grand dessert | Proeverij van zoetigheden
Gerechten met een  zijn of kunnen vegetarisch. Heeft u een allergie of dieet, geef het ons door.



Koffies enzo Hele hele lekkere koffie’s
Zoete zwoele liefde, koffie met baileys, 
room en kletskoek 8 3/4 

Super choco, warme chocomelk met
melkschuim en slagroom 4 1/4

Internationale koffies 8 3/4

Irish, French, Brasil, Spanisch of Italian

BOKO huismix met 5 soorten drank 8 3/4

echt een aanrader!!! 

Andere lekkertjes bij de koffie
Cognacs, Armangnac, Calvados, Grand Marnier,
43 uit Spanje, Amaretto, Cointreau, Kahlua, 
Drambuie, Sambuca of een van onze 25 Whisky’s

Verse muntthee 3 3/4 

Gemberthee 3 3/4 

Latte macchiato 4

Big coffee, grote koffie met slagroom en 
hazelnootcrunch 4 3/4

Koffie verkeerd met warme melk 3 1/4

Cappuccino 3 3/4

Koffie met slagroom 3 3/4

Espresso double 4 1/2

Koffie, espresso en thee  3 1/4

 Café complet  |  koffie/thee  |  likeur
 naar keuze  |  bonbons en lekkernijen 12

Bij alle Koffies enzo komt 
de snoepdoos op tafel!


