Brood met verschillende dips

6,5

Vers gebakken / 3 dips

Flat bread

Voor 2 personen als voorgerecht of voor
1 persoon als hoofdgerecht

6,0

Tomaat / geitenkaas / rode ui

Gegrilde kipspiesjes

Vissersplank

20,5

Slagersplank

19,5

8,5

Yakitori / furikake / kroepoek

Inktvisringen

6,5

Krokant gebakken / Aïoli

Wilde gamba’s (6st)

9,5

Knoflookolie / brood

Vegetarische plank

Kalfsentrecote

18,0

11,5

Huisgerookt / dun gesneden / truffelmayonaise / brood

Schaaldierensoep

RIXX plank

9,5

22,5

combinatie van vlees en vis

Garnalenbisque / wilde gamba / room

SALADES (groot of klein)
Visserssalade

Japanse kip

Geitenkaassalade

Zalm / gamba’s / inktvis
citroenmayonaise

Teriyaki / limoen-soyadressing
sesam

Uiencompote / cashewnoten
appel-mosterddressing

11,0 - 16,5

10,5 - 15,0

9,5 - 14,0

Voorgerechten / salades

Visgerechten
Gerookte zalmbundel

23,0

Warm gerookt / witte wijnsaus / bosui

Wilde gamba’s (10st)

16,0

grain fed rund / sla / mosterdmayonaise

20,5

Argentijnse gamba’s / knoflookolie / brood / salade

Fish & chips

RIXX burger

17,0

Scholfilets / inktvis / gamba’s / salade

RIXX burger deluxe

17,0

tomaat / kaas / bacon / augurk

Oosterse kipburger

15,0

komkommer / kippendij / limoen-sojamayonaise

Vegetarisch
16,5
16,5

Broodje hotdog

Turks brood / tahinsaus / salade

Gevulde avocado
Paddenstoelen / mais / tomatensalsa / salade

i.v.m. voedselverspilling vanaf nu los te bestellen

17,0

Gebakken paddenstoelen / pepersaus

BBQ kipbrochette

18,0

Yakitori / buikspek / kroepoek / bosui

Flank steak (200gr)

19,0

Grainfed runderbavette / rode wijnsaus /
gebakken paddenstoelen

Rib eye (300gr)

7,0

met ketchup, tomaatjes, komkommer en appelmoes

Vleesgerechten
Varkensschnitzel

7,0

Vers gebakken frietjes met een frikandel of
krokante scholfilets of een schnitzel.
Met mayonaise en appelmoes.

25,0

Bijgerechten

Falafel

Kindermenu

Puntzak verse friet

3,0

Met mayonaise

Maiskolf

3,0

Van de Yakiniku grill

Salade

2,0

Appel / pijnboompitjes / spekjes

Aardapel salade

2,5

vinaigrette / pancetta

Truffelfriet

4,0

Verse friet / truffelmayonaise / parmigiano / tomatensalsa

Grainfed rund/ asperges / chimichurri / paprika

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende
garnituren op het bord. Mocht u iets bij willen bestellen,
zie dan onze bijgerechten
Heeft u een allergie? Laat het ons weten. wij kunnen
bijna altijd gerechten aanpassen naar uw wensen!

Hoofdgerechten / burgers

Wij bereiden al onze gerechten vers en à la minute,
het kan dus voorkomen dat u op drukkere dagen rekening
moet houden met een iets langere wachttijd. Alvast
bedankt voor uw geduld en geniet van onze gastvrijheid!

Speciale koffie's

Nagerechten
Karamel ijstaart

7,5

Irish coffee 				7,1

7,0

Italian coffee 				7,1

5,5

Spanish coffee 				7,1

5,0

French coffee 				7,1

10,5

Dutch coffee				7,1

6,5

Barraquito				7,5

Huisgemaakt / bastogne / merengue

Crema catalana
Citrus / kaneel / vanille ijs

Brownie
Huisgemaakt / vanille ijs / passievrucht

Warme appeltaart
Huisgemaakt / slagroom

Kaasplank
Cashewnoten / uiencompote / rozijnenbrood

Koffie / thee compleet
Koffie of thee met verschillende lekkernijen

Whiskey / bruine suiker / koffie / slagroom
Amarett o/ koffie /s lagroom
Licor43 / koffie / slagroom
Grand marnier / koffie / slagroom
Advocaat / koffie / slagroom

Espresso / licor43 / gecondenseerde melk / melkschuim

Dranken voor bij uw dessert
Ruby 					4,1
Port / stevig zoet / rood fruit

10 years tawny				5,2
Port / kruidig / gekonfijt fruit

Chateau Lauvignac			5,5
dessertwijn / honing / tropisch fruit

Nagerechten

