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MaXtientje - €10,00 
Wekelijks een ander traditioneel hoofdgerecht  

voor slechts €10,00! 

WERELDREIS - €28,95 
Maak een reis rond de wereld over onze kaart:  

3-gangen diner naar keuze!  
 

Maak bovendien iedere 10 weken een andere 
Wereldreis over steeds weer een nieuwe kaart! 

 
 

Volg ons op Facebook of Twitter voor  
nieuwe kaarten,  

het MaXtientje van de week 
en andere Wereldspecials. 

WERELDSPECIALS 
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BORRELKAART 

KOUD 
 
*Frankrijk 
Vers afgebakken knoflook stokbrood geserveerd met gezouten boter, 
beurre d’Paris en aïoli 
*Turkije 
Knapperige pide met een smakelijke variatie van aubergine crème, 
peppadew crème en kruidige Turkse saus 
*Italië 
Rozemarijn focaccia met een romige crème van zongedroogde tomaten, 
pesto crème en truffelmayonaise 
 
 
WARM 
 
*Tapas around the world (te bestellen vanaf minimaal 2 personen)  
Een selectie van verschillende tapas uit diverse landen, bestaande uit vis, 
vlees en vegetarische hapjes 
*Spanje 
Bruschetta’s met paprika en knoflook, kippenboutjes, jalapeño pepers 
gevuld met roomkaas, geserveerd met huisgemaakte tomatensalsa 
*Azië 
Een assortiment van mini bapao’s, groente loempia’s, garnalen in filodeeg, 
geserveerd met chilisaus 
*Mexico - Nacho cheese chips met gesmolten kaas uit de oven, chorizo 
worst en fajita gevuld met pittige kip, geserveerd met quacamole 
	  

TAPAS, MEZE, AMUSES 
€8,50 p.p. 
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LUNCHKAART 
KOUDE BROODJES - € 6,95 
 
*Mexico (vegetarisch)  
Een geroosterd maïsbroodje, belegd met roomkaas, komkommer, 
avocado en sweet peppadew 
 *Zweden 
Tunnbrod, belegd met zalm-mayonaise, ei, bieslook en salade  
 *Turkije 
Knapperige pide, belegd met ijsbergsla, gerookte kipfilet, tomaat,  
rode uiringen en Turkse kruidensaus 
 
 
WARME BROODJES - € 7,25 
 
*Amerika 
Sloppy joe, een rijkelijk belegd broodje met gekruid rundergehakt, salami 
en tomaten, mosterd en worcestersaus 
*Indonesië 
Een broodje, belegd met hete kip, ketjap, sambal en knoflook 
 *Argentinië 
Empanadas gevuld met tonijn, paprika, tomaat en eieren  
 
TOSTI’S - € 5,95 
 
*Frankrijk (vegetarisch) 
Boeren bruinbrood met camembert en cranberrysaus 
*Tunesië 
Boeren maïsbrood, royaal belegd tonijn, rode uiringen, tomaat en kaas 
*Canada 
Meergranenbrood, royaal belegd met kalkoenfilet, cheddar, bacon en 
tomaat 
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LUNCHKAART 
 
SOEPEN - € 5,25 
*Marokko 
Al-harira; kruidige rode linzensope met lamsvlees en citroen 
*Cuba 
Pittige bananensoep met kokosmelk, chilli vlokken en bananenchips 
 
 
SALADES - € 8,50 (ook te bestellen als maaltijdsalade €12,50) 
*Engeland (vegetarisch) 
Salade van peultjes, boontjes, perzik en cottage cheese, geserveerd met 
een dressing van honing en dille 
*Libanon 
Salade met gerookte forel, sinaasappelpartjes, granaatappel melasse  
en geroosterde amandelen  
*Korea 
Biefstukreepjes gekruid in sojasaus, zwart sesamzaad, rijstwijn en 
gember, geserveerd op een rijstsalade met komkommer 
 
 
OVERIG - € 8,50 
*Cyprus (vegetarisch) 
Courgette-pasteitjes met verse munt en kefalotykaas, geserveerd met 
tzatziki 
*Japan 
Gemarineerde gamba’s in amuzu vinaigrette, geserveerd met komkommer  
en wakame 
 *Italië 
Antipasti; crostini’s uit de oven, belegd met coppa, pastrami en lardo,  
geserveerd met meloen en truffelmayonaise 
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DINERKAART 
VOORGERECHTEN - € 8,50 
 
*Cyprus (vegetarisch) 
Courgette-pasteitjes met verse munt en kefalotykaas, geserveerd met 
tzatziki 
 *Japan 
Gemarineerde gamba’s in amuzu vinaigrette, geserveerd met komkommer 
en wakame 
 *Italië 
Antipasti; crostini’s uit de oven, belegd met coppa,pastrami en lardo, 
geserveerd met meloen en truffelmayonaise 
 
SALADES - € 8,50 (ook te bestellen als maaltijdsalade, €12,50) 
 
*Engeland (vegetarisch) 
Salade van peultjes, boontjes, perzik en cottage cheese, geserveerd met 
een dressing van honing en dille 
*Libanon 
Salade met gerookte forel, sinaasappelpartjes, granaatappel melasse  
en geroosterde amandelen  
*Korea 
Biefstukreepjes,gekruid in sojasaus, zwart sesamzaad, rijstwijn en gember 
geserveerd op een rijstsalade met komkommer 
 
SOEPEN - € 5,25 
 
*Marokko 
Al-harira; kruidige rode linzensope met lamsvlees en citroen 
*Cuba  
Pittige bananensoep met kokosmelk, chilli vlokken en bananenchips 
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DINERKAART 
HOOFDGERECHTEN - € 15,95 
 
*Marokko (vegetarisch) - Tajine van jonge aubergines met coriander en 
verse munt, geserveerd met parel couscous en sinaasappelsalade 
 
*India (vegetarisch) - Chana Dal; een kruidige curry van kikkererwten met 
tomaat, lavasblad en witte rijst, geserveerd met een frisse 
komkommersalade 
 
*Maladiven - Malabar-garnalen,curry geserveerd met citroenrijst en een 
mooli lachha salade van tomaat, radijs en gember 
 
*Colombia - Gegratineerde kabeljauw uit de oven, met peper, limabonen 
en olijfsaus met rösti pumple, geserveerd met sperziebonensalade 
 
*Maleisië - Varkenshaas saté met nasi goreng, pittige sajoerboontjes, 
atjar tjampoer, geserveerd met gebakken uitjes, kroepoek en pindasaus 
  
*Griekenland - Lamsbout gevuld met een tapenade van in knoflook 
gemarineerde olijven, zongedroogde tomaat, kappertjes en rozemarijn, 
geserveerd met citroenaardappeltjes en een courgettesalade met fetakaas 
  
*Suriname - Roti met kipfilet, aardappel, kousenband en garam marsala, 
geserveerd met Phiaz kachumbar; een frisse uiensalade 
  
*Frankrijk - Gegrilde biefstuk medaillons met beurre de Paris, pommes 
gratin en haricot vert boontjes 
  
*Sri Lanka - Pittige rundvleescurry, geserveerd met witte rijst en rode 
bietensalade  
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DESSERTKAART 
 
 
 
 
DESSERTS - € 7,95 
 
*Suriname 
Passiegeade van meloen en ananas gemarineerd in passievruchten-
amandelsiroop met bloedsinaasappelijs 
*Frankrijk 
Profiteroles; slagroomsoesjes overgoten met warme chocoladesaus,  
met vanilleroomijs  
*Engeland 
Gepocheerde peer met Stiltonkaas, vijgenconfituur en walnoten 
 
	  
WERELDKOFFIES - € 7,25 
 
*Italian coffee met Amaretto en geklopte room 
*Irish coffee met Jameson en geklopte room 
*French coffee met Grand Marnier en geklopte room 
*Spanish coffee met Tia Maria en geklopte room 
*Cuba coffee met bruine Havana Rum, chocolade en geklopte room 
*Mexican coffee met Kahlúa en geklopte room 
 


