Pop-up De Carpaccio Bar & Meer… in Oss
Brood 2 p.p.
Aioli 2,5
Truffelmayonaise 3
Portie Friet & mayonaise 4,2
Friet gegratineerd met Parmezaan 6,5
Komkommer/tomaat/ui salade 4

“THE” CARPACCIO

23
De aller lekkerste Ossenhaas. Black Angus uit Nieuw Zeeland, gras gevoed, dun gesneden geserveerd
met rucola, extra virgin olijf olie, maldon zout, verse peper uit de molen, & Parmezaanse kaas.

De Ander Halve Meter Carpaccio.

55
Een grote runder-Carpaccio voor 4 personen. Met pesto, rucola, Parmezaanse kaas, gemarineerde
tomaatjes en olijven. Geserveerd op een lange plank voor 4 om samen te delen.

Runder-carpaccio. 13
Dun gesneden met pesto, rucola, tomaat & Parmezaan.

Runder-carpaccio & Pata Negra.

15,5
Dun gesneden met pesto, rucola, tomaat, Parmezaan

Carpaccio Crispy Tonijn “Sushi Style” 18
Rauwe tonijn geserveerd met sushi rijst, ingelegde gember, wakame, soya boontjes, teriyaki en
wasabi mayonaise

Carpaccio van Pata Negra. 16
De ham der hammen uit Spanje. Maar liefst 18 mnd gerijpt, gerookt en gedroogd. Geserveerd met
rucola en olijven.

Herfst Carpaccio van Eend. 14
Gerookte eend met huisgemaakte chutney, rucola, balsamico paddenstoeltjes, rilette en spek.

Carpaccio van Gegrilde groenten. 12
Aubergine, courgette, paprika, ui & mozzarella kaas besprenkeld met een overheerlijk gekruide
olijfolie en basilicum.

Tomaten Carpaccio. 13
Gemarineerde tomaten met een tomaten uien compote, rucola en mozzarella.

Carpaccio van Gerookte Zalm. 13
Gerookte zalm met rucola, roomkaas, kappertjes, ui, kappertjes en citroen mayonaise.

Trio van Carpaccio, 3 soorten, 3 smaken. 17
Runder-carpaccio, tonijn carpaccio, eenden carpaccio

EN MEER……………
Sharing Platter, de hapjes toren. 15,50 p.p.
5 gerechtjes van vlees, vis en vegetarisch. Per 2 personen of meer te bestellen.

Soep van de Week. 7
Elke week een ander soepje.

Gamba’s Pikant. 14
Gebakken gamba’s in een zoet pittige saus met fijn gesneden groente, knoflook en gember.

Steak Tartaar. 12,5
Vers gehakte en gekruide Ossenhaas met ui, kappertjes, ei, cornichons en piccalilly mayonaise.

Steak Tartaar Asian Style. 13
De gehakte steak met wasabi -mayo, Spaans pepertje, gember en ui en oosterse dressing

Bij de Borrel…………
Gekruide Chips 3
Olijven 4
Gefrituurde snacks (10x) 6
Sigara boregi kaas (6x) 6
Bitter ballen (10x) 6

* Wijzigingen voorbehouden

