
Soep
Tomaten-crémesoep  € 6,50

huisgemaakte tomaten-crémesoep

Champignonsoep € 6,50

huisgemaakte romige champignonsoep

Vissoep € 8,50

een goed gevulde romige vissoep

Salades
Mozzarella € 11,50

rucola, zongedroogde tomaatjes en pesto dressing

Gerookte zalm € 12,50

Parmezaanse kaas, olijven, rode uien en dressing

Tonijn € 12,00

vers huisgemaakt, komkommer, olijven,

zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten en

een olijfolie dressing

Carpaccio € 11,50

dungesneden ossenhaas, pijnboompitten,

zongedroogde tomaat, rucola, Parmezaanse

kaas en truffelmayonaise

Tapas

Stokbrood kruidenboter/tapanade € 6,50

Champignons al ajillo 

gebakken champignons, afgeblust met witte wijn € 6,50

en knoflook

Mozzarella Pommodore € 7,50

mozzarella kaas met zongedroogde tomaatjes en

pesto dressing

Calamares € 8,50

gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus

Cozze € 8,50

gebakken mosselen in een pittige knoflook

tomatensaus

Scampi € 11,00

met verse knoflook, tomaatjes en citroen

Pincho de carne € 10,50

2 vleesspiesjes van gemarineerde varkenshaas

Pollo con grilla € 10,00

2 kipdijen van de grill

Lomita con salsa € 12,50

gebakken ossenhaaspuntjes met knoflook en

een kalfsjus

Chuletas de cordero € 12,50

3 lamskoteletjes van de grill met tijm



Steaks van de grill
Spare-ribs SPECIALITEIT € 19,00

zoet of pittig gemarineerd

malse haasfilet geserveerd met een vleessaus

Varkenshaasspies € 20,00

1 gemarineerde spies met ui en paprika

Varkenshaas medaillons € 21,50

gebakken varkenshaas met ananas en

champignonsaus

Rib-eye € 20,50

malse en sappige rundvlees doorregen met vet

Biefstuk € 19,50

malse Argentijnse steak met kalfsjus

Ossenhaaspuntjes € 22,00

malse ossenhaaspuntjes met vleessaus

T-bone steak € 28,00

bereid met speciale kruiden (+ 450 gr.)

Ossenhaassteak € 24,00

ossenhaas geserveerd met een vleessaus

Lamskoteletten € 21,00

lamskoteletten geserveerd met een vleessaus

Ashuk schotel € 19,00

gekruid lamsgehakt

Kipfilet € 19,00

kipfilet geserveerd met warme groente en saus

Kip scampi’s € 20,50

een combinatie van kip en scampi’s

Samy’s schotel SPECIALITEIT € 18,50

de specialiteit van het huis, kipdijen van de grill

Ashuk mix € 23,50

kipdij, varkenshaasspies en gekruid lamsgehakt

Schotel van de kok € 26,00

vier soorten vlees: ossenhaas, varkenshaas,

gekruid lamsgehakt en kipdij

Samy’s style € 29,50

een mix van vlees & vis: assenhaassteak en

gepelde scampi’s

Hamburger 150gr € 15,00

Black Angus beefburger, sla, uienringen, tomaat en

saus

Saté schotels
Saté Babi € 18,00

4 spiesjes pittig gemarineerde varkenssaté

Saté Manis € 17,50

4 spiesjes zoet gemarineerde varkenssaté

Saté Ajam € 17,50

4 spiesjes kipsaté

Saté Kambing € 18,50



4 spiesjes lamssaté

Saté Udang € 19,50

2 spiesjes met garnalen

Saté Mix € 20,50

2 spiesjes kipsaté, 2 spiesjes varkenssaté en

2 spiesjes lamssaté

Visgerechten
Zalmfilet € 19,00

op de grill gebakken, geserveerd met warme

groente & vissaus

Visspies € 19,00

één spies met kabeljauw, rood baars, zalm,

paprika en ui

Scampi € 23,50

gepelde gamba’s van de grill

Atlantische tongfilet € 21,50

gebakken in een romige champignon/kaas saus

Wok gerechten

Kip € 19,00

kipreepjes gewokt met lontong, verse groente

en noten in teriyakisaus

Rund € 20,50

malse ossenhaasreepjes gewokt met lontong en

verse groente in teriyakisaus

Pittige scampi € 20,50

gepelde gamba’s met lontong en verse groente

teriyakisaus



Vegetarisch 

Lasagne  € 16,00

verse groente met bechamelsaus

Vega burger  € 15,00

uienring, tomaat, sla en saus

Vega saté  € 17,00

3 spiesjes plantaardige saté 

Wok  € 15,00

gewokte verse groente, lontong, noten en

teriyakisaus

sauzen

Pepersaus € 2,50

Champignonsaus € 2,50

Satésaus € 2,50

Bijgerechten

Klein mix salade €  3,00

Friet € 3,00

Gado Gado € 4,00

gewokte verse groente

Kindermenu tm 12 jaar

Kipnuggets of kroket € 9,00

Alle kindermenu’s worden geserveerd met friet

3 Gangen keuze menu

Voorgerecht

Tomatensoep 

Champignons al ajillo 

in witte wijn en knoflook

Cozze

gebakken mosselen in een pittige knoflook tomatensaus

Carpaccio van ossenhaas

zongedroogde tomaatjes, rucola,

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Hoofdgerecht

Atlantische tongfilet

gebakken in een romige

champignon/kaas saus

Kip wok



met diverse noten en groente

Lamskoteletten

3 stuks

Varkenshaasspies

met uien paprika

Schotel van de kok

3 soorten gegrild vlees

Spare-ribs

zoet of pittig gemarineerd

Kip of varkenssaté

3 spiesjes

Vega saté 

2 spiesjes plantaardige saté

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met

warme groente, bijpassende warme saus en naar

keuze: friet of witte rijst

Nagerecht

Koffie met likeur

Cappuccino met spekkoek

IJs van het huis

€ 29,50
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