MENU

Lunch

12.00 tot 16.00 uur

Breekbrood
Met aïoli en tapenade

€ 6,00

Thaise kokos-limoensoep
Met een tijgergarnaal en Shitake

€ 7,75

Steak tartaar
Met truffelmayonaise, zoetzure groenten en toast

€ 14,25

Poke bowl zalm & garnalen
Met avocado, komkommer, edamame, wakame, wortel, harissacrème, gember en rijst

€ 16,50

Ceasar salad (ook vega te bestellen)
Met kippendij, ansjovis, croutons, Parmezaanse kaas, gepocheerd ei en bacon

€ 11,50

Avocado Benedict (ook vega te bestellen)
2 gepocheerde eieren op getoast briochebrood met avocado,
gerookte zalm, Parmezaanse kaas en hollandaisesaus

€ 14,50

Panini kaas

€ 6,50

Panini ham/kaas

€ 7,25

Twee rundvleeskroketten op brood
Met mosterd en salade

€ 10,50

Twee garnalenkroketten op brood
Met mosterd en salade

€ 12,50

Storm burger
Met cheddar, uiencompôte, bacon, bbq sau, salade en frietjes

€ 18,50

Saté
Saté van kippendijen met pindasaus, zoetzure komkommer, kroepoek en frietjes

€ 17,50

Sandwich Storm
Met gerookte kip, bacon, tomaat en Vadouvan mayonaise

€ 10,50

Carpaccio sandwich
Met Parmezaanse kaas, pestomayonaise, rucola en geroosterde pompoenpitten

€ 11,50

Sandwich huisgemaakte tonijnsalade
Met rode ui, kappertjes, cherrytomaatjes en appel

€ 11,50

Diner

(17.00 tot 22.00 uur)

Voorgerechten
Breekbrood
Met aïoli en tapenade

€ 6,00

Thaise kokos-limoensoep
Met een tijgergarnaal en Shitake

€ 7,75

Carpaccio
Met Parmezaanse kaas, pestomayonaise, rucola en pompoenpitten

€ 12,25

Steaktartaar
Met truffelmayonaise, zoetzure groente en brioche toast

€ 14,25

Coquilles
Met sake beurre blanc, geroosterde prei, zoete aardappel en pepercrumble

€ 16,75

Ceasar salade met kippendijen
Met ansjovis, gepocheerd ei, croutons, Parmezaanse kaas en bacon

€ 11,50

Salade tempura gamba’s
Met misomayonaise, wakame, edamame en witte kool

€ 14,75

Hoofdgerechten
Kipsaté
Van kippendijen met pindasaus, zoetzure komkommer en frietjes

€ 17,50

Storm Burger
Met cheddar, uiencompôte, bacon, bbq saus, salade en frietjes

€ 18,50

Poke bowl met zalm & garnalen
Met avocado, rode kool, edamame, wakame, wortel, harissacrème, gember en rijst

€ 16,50

Kabeljauwfilet
Met zoete aardappel, condiment van asperge, pompoenpitten en geconfijte citroen

€ 23,50

Flat iron steak
Met portjus, groene asperge en aardappelmousseline

€ 23,50

Truffelrisotto
Met paddenstoelen, Parmezaanse kaas en hazelnoten

€ 19,50

Bijgerechten
Portie frites
Groene salade
Zoete aardappelfrietjes
Warme groenten

€
€
€
€

5,50
5,50
5,50
5,50

Kindergerechten
Frikandel of kroket of saté of kabeljauw
Met appelcompôte, salade en friet

€ 10,50

Nagerechten
Koffie Crème brûlée
Sorbet van bloedsinasappel en crumble

€ 8,50

Dame Blanche
Met vanille ijs Nutellasaus en kleine stukjes brownie

€ 8,50

Sundae Storm
Tonkabonenijs met amandelcrunc en lauwwarme karamel

€ 8,50

Cheesecake
Met frambozencoulis, crumble en champagne ijs

€ 8,50

