•

Diner
MENU

•

vegetarisch

Voorgerecht

veganistisch

Salades

BROODPLANKJE

CEASAR SALADE

warm brood uit de oven met de Scuba Lodge huisdip

met gegrilde kip, bacon, ei, sla, croutons,
parmezaanse kaas, ansjovis, ceasardressing

NAFL. 12,75

NAFL 26,25

BRUSCHETTA (3 PCS)
met tomaat, basilicum en parmezaanse kaas
NAFL 11,50

OSSENHAAS CARPACCIO
met kappertjes, huisgedroogde tomaat, pijnboompitten,
parmezaanse kaas, truffelmayonaise

JAPANSE TONIJN SALADE
tonijn met sesamkorst, haricot verts, rode ui,
gepekelde pepers, ei, edamame, komkommer
NAFL 28,25

NAFL 25,00

QUINOA SALADE

TARTAAR VAN TONIJN

met geroosterde groenten, geitenkaas,
walnoten en balsamico dressing

met wasabi mayonaise, soya boontjes, wakame en
gegrilde limoen
NAFL 24,25

BITTERBAL VAN BAKBANAAN (3 PCS)
met koriandersaus
NAFL 19,50

Soepen
BOEREN TOMATENSOEP
met dragon crème, geserveerd met brood
NAFL 15,00

NAFL 25,50

Desserts
HOLLANDSE APPELTAART
met vanille ijs
NAFL 15,00

KEY LIME PIE
een frisse limoen roomtaart
NAFL 15,00

LOKALE VISSOEP

CHOCOLADE LAVATAARTJE

visbouillon met noodles en tonijn

met vanilla-ijs en gezouten karamelsaus

NAFL 18,50

NAFL 17,50

Diner
•

MENU

•

vegetarisch

veganistisch

Hoofdgerechten

Burgers

geserveerd met friet en mayonaise

SATE VAN KIPPENDIJEN

RIBEYE BURGER

met friet, atjar en huisgemaakte pindasaus

met sla, tomaat, bacon, gekarameliseerde ui,
cheddar kaas, scuba lodge hamburger saus

NAFL. 29,50

NAFL 33,50

GEGRILDE LOMITO
met friet, gegrilde groenten en saus van de dag

ARABISCHE VEGA BURGER
quinoa, bulgur, kikkererwten, sla, tomaat
en spicy mayonaise

NAFL 45,00

NAFL 28,50

RED SNAPPER

Bijgerechten

met risotto en gegrilde groente
NAFL 42,50

TRUFFEL RISOTTO
met courgette, champignons en pijnboompitten
NAFL 32,50

MILDE CURRY
met zoete aardappel, kikkererwten, paprika, rijst
en indiase kruiden
NAFL 27,50
+ kip toevoegen
+ garnalen toevoegen

+ NAFL 6,00
+ NAFL 12,00

diner wordt dagelijks geserveerd van 17:00-22:00 uur
heeft u een allergie of volgt u een speciaal dieet?
laat het ons weten!

friet
gemengde salade
gebakken aardappel
rijst
gebakken rijst
risotto

NAFL
NAFL
NAFL
NAFL
NAFL
NAFL

6,50
7,50
6,50
6,50
7,50
7,50

Voor de kids
kipnuggets met friet
frikandel met friet
mini burger met friet
pasta bolognese

NAFL
NAFL
NAFL
NAFL

12,50
12,50
15,00
15,00

iedere zondag serveren wij authentieke indonesische
sate tussen 17:30-22:00 uur (ook voor take-out)
sate je mee...?

