Charcuterie and cheese

huisbereide

Tapa’s

>>> Het is aangeraden te reserveren. <<<

Assortiment kaas			
Red Leicester – Britse brokkelkaas, type oude Cheddar
Beaumont de savoie – Harde Franse kaas uit de Savoie streek
Cyriel – Belgische geitenkaas met as streep middenin
Le poteaupré – Belgische roodbacterie kaas van de abdij van Chimay
Cru des fagnes – Biologisch gemaakt type brie uit Wallonië

23.00

Assortiment charcuterie			
20.00
Secreto N7 – 7 weken gedroogde Rubia Gallega in 7 kruidenmengeling
Salami Mulletta – Grove salami gedroogd in de alpen
Coppa de Boeuf – Langzaam gerijpte rundernek volgens recept van Dierendonck
Rilette Belgasconne – Heerlijk smeuïge varkensrilette
Jamon de Teruel – Spaanse ham die 24 maand gerijpt is
Assortiment kaas en charcuterie			
Keuze van de chef !

22.00

WEEKDAGEN VAN 16 U TOT 01 U
VRIJDAG VAN 16 U TOT 02 U
ZATERDAG VAN 16 U TOT 03 U
KEUKEN VAN 17 U TOT 22.30 U

Topham plankje
Iberico ham – top iberico van het huis juan pedro domecq
Secreto nr 7 – 7 weken gedroogde Rubia Gallega in 7 kruidenmengelingen
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12.00
12.00

Bits & Bites
Patatas bravas
Bruchetta v/d chef 2 st.
Huisgemaakte kaas of garnaalbolletjes 4 st.
Nacho’s
Plukbrood annexx style
Sticky kippenvleugels / guacamole

Sweet en afternoon
5.00
5.00
7.00
8.00
8.00
8.00

Starters
Carpaccio rund / pesto / pijnboompit
Naanbrood / brie / peer / honing
Griekse pasta / olijf / feta
Zalmtartaar / komkommer / granny smith

Heeft u bepaalde allergie,
laat ons dit zeker weten, wij passen aan.

Crème brulée
Chocomousse
Coupe Colonel
Soepje van aardbei / basilicum ijs

7.00
7.00
8.00
9.00

4.00
4.00
6.00
6.00

Light tasting tapas menu
Verplicht per tafel te nemen

28.00

Naanbrood / brie / peer / honing
Griekse pasta / olijf / feta
Gelakt buikspek / sesam / avocado
Taco chili con carne
Soepje van aardbei / basilicum ijs
Bij aanpassingen menu, rekenen wij € 3 bij.

Main Courses
Annexx burger 2st
Taco chili con carne
Gelakt buikspek / sesam / avocado
Pitta broodje / salade / gefrituurde vis

( vanaf 16 u )

8.00
8.00
9.00
9.00
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