voor
Brood plankje

6,5

brood / hummus / harissa mayo / olijfolie
steak tartare

13

rund / ras el hanout / tunesische salade
brik a l'oeuf

8

ei / geconfijte tonijn / sumak ui / kaas / peterselie
chorba

11

vissoep / zeebaars / garnalen / vogeltongen pasta
Burrata

9,5

harissa aubergine / burrata / tomaten / hazelnoot
Mezze (2 personen)

16

tunesische proeverij van 3 warme en 3 koude gerechten met brood

hoofd
zitounia

22

kalfsvlees / geroosterde groentes / groene olijven / aardappelpuree
couscous legumes

18

wortel / courgette / pompoen / kikkererwten (VEGa)
Couscous viandes

22

kip of lam / geroosterde groentes / tunesische saus
confit de canard

20

eend / safraan risotto / geroosterde groentes / gevogelte jus
Pasta fruit de mer

22

gamba / calamares / dorade filet / coquille / pasta
shakshuka

18

Ei / tomaat/ ui / FETA/ koriander / saffraanrijst
dorade

20

hele gegrilde dorade / geroosterde groentes / aardappelpuree

dessert
Tunisian delight

8,5

witte chocolade mousse / hazelnoot crème / frambozen coulis
mille feuille

8,5

arabische koffie crème / filo deeg / frambozen / pistache
chamia parfait

8,5

sesampasta parfait / sinaasappel / bloedsinaasappel coulis
kaasplankje
4 soorten kaas / vijgen

13

koffie & thee
espresso
espresso macchiato*
koffie
Cappuccino*
latte macchiato*
Koffie special - italian / spanish / french
tunesische thee
verse munt thee
gember thee
thee divers

2,75
3
2,75
3,25
3,5
8,5
3,75
3,75
3,75
3,5

*ook verkrijgbaar met havermelk

frisdrank
coca cola
coca cola zero
fuzetea green
fuzetea sparkling
fanta
royal bliss tonic
royal bliss ginger beer
chaudfontaine rood (330 ml)
chaudfontaine rood (750 ml)
chaudfontaine blauw (330 ml)

3
3
3
3
3
3,5
3,5
3,5
5,5
3,5

Tunesische specials
boga cidre
boga lime
appla
huisgemaakte citronnade

3
3
3
3,5

bier
heineken 0.0%
Heineken
brouwerij de Prael - bitterblond
Brouwerij de prael - IPA
Brouwerij de prael - tripel
celtia - tunesisch lager*

3,5
4
5,5
6
6,5
4

*indien voorradig

aperitives / likeur / digestives
Calem port - fine ruby

5,5

amaretto

4,5

liqor 43

4,5

tia maria

4,5

cointreau

4,5

johnnie walker red

5,5

johnnie walker black

6,5

Navarra Moscatel 'Sarasate' Vino de Licor

4,5

Romate Pedro-Ximénez

5,5

bubbels & wit
Cava d'Arciac Selecció Brut – Spanje, Cataluña

5,5 / 25

Bloemen en rijp fruit. Zacht droge mousse in de mond met iets appel, peer en
citrusfruit in de smaak, goede vulling, elegant en zuiver en modern gemaakt.
Mas des Lauriers Branche – Frankrijk, Languedoc

5 / 23

Sauvignon / chardonnay / colombard - In de geur veel bloemaroma’s
waaronder roos, maar ook fruitigheid in de vorm van ananas, citrus en
passievrucht. Komt in de smaak terug met een vleugje molligheid aan het
einde.
Domaine Haut de Mourier 'Cuvée Stéphane Bouix' – Frankrijk, Languedoc

6,5 / 31

Viognier - Goudkleurig met nuances van groen. In de neus wilde perzik en
abrikoos, een hint van peer en een toets van witte bloemen. Harmonische iets
vette structuur, met veel steenfruit en wat honing in de smaak. Prettige,
ronde afdronk. In alle opzichten op en top viognier.
IXSIR 'Altitudes' – Libanon, Batroun

11 / 55

Muscat, obeidy, viognier - Licht geel van kleur. In de neus plezierig muskaat
en perzik. Volle, filmende smaak met tonen van citrus, perzik en de kruidigheid
van de sémillon. ronding in de smaak, doet denken aan verfijnd hout. Mooie
balans, de wijn ontwikkelt zich verrassend in het glas. gastronomische wijn.
Coteaux de Layon AOP, Frankrijk, loire (dessert wijn)

6

chenin blanc - Relatief elegante stijl, sappig, verfijnd, fijne zuren. Aroma’s
van mirabellen, peer en perzik. Verfijnd en met mooie zuren.

rose
Haut Flassac – Frankrijk, Languedoc
Cabernet sauvignon / grenache - Licht zalmroze van kleur, klein rood fruit
als aardbei, iets framboos. Aangenaam droge stijl, licht filmend in de smaak,
iets gekruid en een beetje bessen. Moderne Zuid-Franse stijl.

5 / 23

rood
Cataluñya Los Condes – Spanje, Cataluña
Tempranillo - Robijnrode kleur. Klein rood fruit zoals kersen en bessen in de

5 / 23

geur; lichte houtlagering. Sappige, romige structuur met tonen van kersen
en zachte tannine. Prima in balans.
Gran Sasso Primitivo - Italië, Puglia
Heerlijke robijnrode Primitivo. Zwoel en krachtig met een verleidelijk geur

6,5 / 31

van pruimen en zwarte kersen, peperigheid, confiture en koffie. Heerlijk
soepele en fruitige smaak van kersen, zachte kruidigheid en een vleugje
paprika. Zijdezacht van karakter,
IXSIR 'Altitudes' – Libanon, Batroun
Cabernet sauvignon, caladoc, syrah, tempranillo - Intense, donkerrode kleur.

11 /55

rijke geur met wat zwarte bes, kruiderij, zwarte peper en tonen van hout.
Volle, krachtige smaak. Mediterraans van karakter met tonen van
balsamico, drop en sappig rood fruit. Modern qua stijl met een goede balans
tussen fruit, alcohol, houtlagering. Blijft lang na. gastronomische wijn.
Indien voorradig serveren wij ook Tunesische wijnen. vraag ons wat we op voorraad hebben.

