
papas / aardappeltapas

2-bite cornetto’s met truffelroomkaas,

 korstje van mais, 5,75

...............................................................................................................................

Wedges van Zoete aardappel,
raita met komkommer, mint en komijn  (v)

8,25

pieper burgertjes cajun style, homemade ketchup
van tomaat met een kick sriracha (v)

8,50

desserts...............................................................................................................................

8,25tartelette riz brulee, gekarameliseerde rijstepap,
ananasconfit,  boerenjongens en zoete aardappel roomijs

tapenade van paddenstoel en topping van truffelaardappel (v)

stokvis,  creme van aardappel
met amandel en citroen

8,50

“SUSHI” van aardappel, japanse mayonaise,
tempura chipje en wasabicrunch  (v)

8,50

combinatie van de gerechtjes hierboven
alleen te bestellen vanaf 2 personen

8,00 p.p.

portobello,

mozzarella,  gedroogde tomaat, 11 ,75

...............................................................................................................................

serranoham,
basilicum, chimichurri, en een spread van rode paprika

11 ,75

lamsstoof, groene asperges, tomaat, ras el hanout
en puree van doperwt

11 ,75

krokante uitjes en truffelcrème  (v)
courgette,  grana padano kaas,

gebraden bloemkooltje,

(bevat trassi) tempeh, 17,75“vegetarische rendang”,
fijne boontjes, ingelegde spitskool, hardgekookt ei en seroendeng

17,75

stoverij van lam, ras el hanout, sinaasappel,
geroosterde courgette, salsa met gerookte aubergine en olijfolie

18,50

gebrande amandelen, laurier en smokey flavoured groentjes  (v)

iberico varkenswang,gestoofd met tomaat, tijm 
en knoflook, piment d’espelette peper, kleine uitjes

18,50

pierre robert kaas,

groente kokos curry met gamba’s,
zoete aardappelchips,  cashewnoten en glazed paksoi

18,50

trifle bloody mary, mascarpone parfait,  witte chocolade

sweet basket aardbei ,rozenwater, aardbeien yoghurtijs,

8,25

8,25

Biertip:  oedipus swingers gose

Biertip:  lowlander white ale

Biertip:  gebrouwen door vrouwen gin weizen

Biertip:  gebrouwen door vrouwen gember goud

Biertip:  witte anker saison

Biertip:  oedipus swingers gose

Biertip:  chaamse dubbel

Biertip:  gebrouwen door vrouwen gin weizenBiertip:  jopen hop zij  met ons (glutenvrij)

Biertip:  witte anker hopwit

Biertip:  witte anker saison

Biertip:  gebrouwen door vrouwen tricky tripel

Biertip:  oedipus pais tropical

kleine gerechtjes om te delen

 (v)  =  vegetarisch

stoofschotel van scharrelkip vindaloo, 
groente samosa’s, chutney van mango met bataat en gedroogde vijgen

18,50

pulled portobello paddenstoelen, notentapenade,
honing, bettinehoeve geitenkaas, grove mosterd 

17,75

Biertip:  jopen lentebier

Biertip:  gebrouwen door vrouwen tricky tripel

chili  con carne, rundergehakt, geroosterde groenten,
uiencompote, tortillachips en krokante kolfjes mini mais

18,00

Biertip:  witte anker blond

merengue met limoen en roze peper

Biertip:  la trappe isi  d’or

Biertip:  witte anker saison

Biertip:  oedipus swingers gose

heeft u een allergie? laat het ons weten!

MENUKAART

kroketjes brandade,  

watermeloen, schuim van tomaat met aardappelwodka

.................................................................................................................................

en krokante shii-takes (V)

Let’s make the potato great again

Geen ingewikkelde menukaart, maar gewoon anders.
Regionaal,  soms klassiek en een beetje exotisch. 

Bij  oNs krijgt ‘de aardappel’  de hoofdrol
en is ‘ ie de ster in ons restaurant.. . . .

wij willen de aardappel uit zijn negatieve hoekje halen 
en die ordinaire hollandse knol weer sexy maken.

hij  is echt niet saai ,  dikmakend of slecht,  
maar gastronomisch veelzijdig,  calorie-arm 

en vooral lekker. 

Overtuig jezelf en omarm onze “aardappel” 

onze combinatie kan ook geheel vegetarisch worden besteld
Biertip:  witte anker blond / jopen lentebier

gambas’s tandoori , zoete aardappel,  mangochutney,
wortel en seroendeng

11 ,75

Biertip:  oedipus pais tropical

en groene asperges

“basket van de dag”seizoensgebonden basket
vraag naar de suggestie

18,50

Biertip:  biertje van de dag




