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Menukaart

Tapasplanken

Kaas (5 soorten)   16,016,0
Membrillo / Pita / Tomatenchutney

Rixx plank  27,027,0
Mix van verschillende gerechten / brood

Vega plank    22,5 22,5 
Kaas / avocado / falafel / brood

Grote gerechten
 

Deze gerechten zijn ook geportioneerd om te delen, 

maar kunnen ook als hoofdgerecht besteld worden 

(geserveerd met friet en mayonaise)

Gegrilde corvinafilet (200gr)  21,021,0
Teriyakisaus / seizoensgroenten / kroepoek

Argentijnse gamba’s (12 st)  21,021,0
Gegratineerd / kruidenboter / brood / groenten

Gegrilde Kipspies  18,518,5
Teriyaki / Japanse mayonaise / paddenstoelen

Gegrilde avocado   17,017,0
Paddenstoelen / oude kaas / mais / zure room

Rixx burger  18,518,5
In onze eigen keuken gemalen van grainfed rundvlees, gegrild boven houtskool, met 
huisgemaakte saus / kaas / krokante pancetta en tomatenchutney. Geserveerd met salade 
/ verse friet.

Ribeye steak (300gr)  34,034,0
Grainfed rundvlees / knoflookboter / paddenstoelen

Cote à l’os (500gr vlees)  49,049,0

3 Weken dry aged met bot / pepersaus / paddenstoelen

 
Bijgerechten

= vegetarisch heeft u een allergie? laat het ons weten!

Truffelfriet  5,05,0
Truffelmayonaise / Parmezaanse kaas

Gegrilde gepofte aardappel  3,53,5
Zure room / aioli

Salade  3,0

Portie friet met mayonaise   3,53,5

Extra broodjes met dips   4,04,0

Gegrilde groenten   3,03,0

Gegrilde maiskolf  3,03,0

Desserts

Karamel ijstaartje  7,57,5
Popcorn / karamelstroop / fruit

Brownie  6,56,5
Huisgemaakt / passievrucht roomijs

Appelgebak  6,5 6,5 
Huisgemaakt vanille-ijs

Koffie/ thee compleet  + 4,5 (extra) 4,5 (extra) 
Huisgemaakte zoete lekkernijen

Kaasplankje  13,5 13,5 
5 Soorten / huisgemaakte garnituren / brioche

Port

Graham’s Port ruby   4,54,5

Graham’s Port 10 years old tawny  7,07,0

Graham’s Port 20 years old tawny  10,0 10,0 

  
  

Speciale koffies

Irish coffee   7,27,2
Whiskey / bruine suiker / koffie /slagroom

Italian coffee  7,27,2
Amaretto / koffie / slagroom

Spanish coffee  7,2 7,2 
Licor43 / koffie / slagroom

French coffee  7,2  
Grand marnier / koffie / slagroom

Dutch coffee  7,2 7,2 
Advocaat / koffie / slagroom

DOM benedictine coffee  7,27,2



 Om te starten

Gegrilde pita met aioli    4,04,0

Knoflookbroodje   4,54,5
Knoflookboter / oude kaas

Flatbread met geitenkaas   6,56,5
Uiencompote/ tomatenchutney

 

Huisgemaakte snacks

Crispy kipreepjes            7,57,5
Kipreepjes in panko / Japanse mayonaise

Calamares   7,07,0
Gepaneerde inktvisringen / aioli

Oude kaasballetjes    7,07,0
Luchtige kaasballetjes / chilisaus

Zeeuws spek nuggets   8,58,5
Krokant gebakken / chilimayonaise

Salades

Gegrilde geitenkaas   10,5 - 15,510,5 - 15,5
Balsamico / cashewnoten / tomaat

Kipreepjes Teriyaki   10,5 - 15,510,5 - 15,5
Teriyaki saus / zoetzure komkommer

Vissalade   12,0 - 17,0 12,0 - 17,0 
Huisgerookte zalm / Hollandse garnalen

= vegetarisch heeft u een allergie? laat het ons weten!

Onze gerechten zijn zo gemaakt om makkelijk te 

delen met de hele tafel, mocht u de voorkeur 

hebben voor een voor/hoofdgerecht dan is dit 

natuurlijk ook gewoon mogelijk.

Al onze gerechten worden vers en á la minute 

bereid. het kan dus voorkomen dat u rekening 

moet houden met een iets langere wachttijd. 

alvast bedankt voor uw geduld!

Tapas/v00rgerechten

= vegetarisch heeft u een allergie? laat het ons weten!

Vis

Huisgerookte zalm  10,010,0
Hollandse garnalen / picklesmayonaise / bosui

Knoflookgamba’s (6 st)  9,59,5
Knoflookolie / brood

Gegrilde makreelfilet  11,011,0
Teriyaki / furikake / Japanse mayonaise

Hollandse garnalensoep  9,59,5
Ook mogelijk om te delen in 2 kleinere porties

Gegratineerde Gamba’s (6 st)  10,510,5
Kruidenboter / oude kaas / brood

Vlees

Tataki van kalf  11,511,5
Dungesneden kalfsvlees op oosterse wijze

Kipreepjes Teriyaki  7,07,0
Zoetzure komkommer / kroepoek

Carpaccio van kalf  12,012,0
Truffelmayonaise / pijnboompitten / Parmezaanse kaas

Gegrilde kalfssteak  15,015,0
Gebakken paddenstoelen / pepersaus

 
Vega

Gegrilde avocado   13,513,5
Paddenstoelen teriyaki / furikake

Falafel (4st)   8,58,5
Pita / aioli / granaatappel

Gegrilde geitenkaas (3st)    8,08,0
Brioche / tomatenchutney / balsamico

Tapas/v00rgerechten

Gegrilde Pita’s

Flatbread met geitenkaas   8,08,0
Rode uiencompote / tomaat / balsamico

Huisgerookte zalm  9,09,0
Zalm uit eigen rookoven / pickles mayonaise / kappertjes / bosui

Pita met spicy kipreepjes  7,57,5
Gegrilde pita met kipreepjes / Sriracha / kaas / chilimayonaise 

Falafel (6st)   13,013,0
Salade / granaatappel / aioli

Carpaccio  11,511,5
Huisgerookt kalfsvlees / truffelmayonaise / Parmezaanse kaas

 
Broodjes

Rixx Burger  14,514,5
In onze eigen keuken gemalen van grainfed rundvlees, gegrild boven houtskool 
Met huisgemaakte saus/ kaas/ krokante pancetta en tomatenchutney

Extra portie friet met mayonaise  3,53,5

Broodje kip teriyaki  8,08,0
Citrus-sojadressing / teriyaki saus / salade

Gegrilde kalfssteak   15,015,0
Uiencompote / tomatenchutney / oude kaas / pickles mayonaise

12:00 uur -  16:00 uur

Lunch

= vegetarisch heeft u een allergie? laat het ons weten!


