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STREETFOOD

STREETFOOD

SUSHI

SAMOSA BEEF

PHILLY CHEESE STEAK

EDAMAME

Aziatisch gebakje gevuld met rundvlees
en groenten en heerlijke specerijen.

Onze eigen gegrilde sirloin biefstuk sandwich
met gegrilde groente en kaassaus.

Verse sojabonen ,besprenkeld met zeezout.

SAMOSA VEGGY

CARPACCIO

Aziatisch gebakje in de vorm van een driehoek
gevuld met heerlijke groenten en specerijen

Dun gesneden ossenhaas gegarneerd met mixsla in
onze heerlijke pestodressing en Parmezaanse kaas.

TACO DE COCHINO

BRUSCHETTA

Langzaam gegaarde pulled pork in een zachte
maistortilla afgemaakt met pico de gallo en guacamole.

Krokant gegrilde ciabatta toastjes met
verse mix van cherrytomaat en feta

TACO DE POLLO

GARLIC BUTTER

Langzaam gegaarde pulled chicken in een zachte
maistortilla met pico de gallo en guacamole.

Mals gemarineerde varkenshaas met romige knoflook saus

CHILLIE NACHOS
Krokante chips met onze mix van gesmolten kaas,
chilli saus met beef, zwarte bonen en specerijen.

JAMAICAN CURRY/ CARIBEAN CURRY
Onze caribische curry met volle smaak uit de
antillen samen met gemarineerde drumstick.

FISH PAPAYA
gesausteerd verse visfilet met saus
van papaya uit de tropen

PATACON
Een speciale combi tussen een diep gebakken
plantain en langzaam gekookte pulled chicken.

JOHNNY CAKE
dit speciale maisrood van de antillen is een zacht broodje
met smaakvolle kip en gladde pindasaus.

SWEET CRAB ROLL
TUNA MADNESS ROLL
Krokante rol met komkommer en avocado
met een topping van tonijntartaar.

EBI TEMPURA ROLL

THAI BEEF

Ebi roll met ebi tempura saus en
chilivlokken, besprenkeld met sesam

Onze originele mix van zoete, zoute en pittige
Thaise mix met stukjes gebakken ossenhaas

DON CHICO ROLL

FOODCLUB BRAVAS

Unagi roll met nigiri ebi, avocado
afgemaakt met groene masago.

huisgemaakte zoete aardappelen 0,00

BROOKLYN WINGS
COCHINO CARNE DE PUMBA

een korstige en zachte wafel ligt besprenkeld
met ahornsiroop saus met knapperige kiphaasjes.

Zalm met avocado afgetopt met masago.

onze originele mix van zoet, zoute en pittige
Thaise mix met gebakken gamba’s en knoflook

lang gegaarde chicken-wings 0,00

KRISPY CHICKEN WAFFLE

OCEAN FANTASY ROLL

THAI SHRIMP UDON

BBQ GLAZED RIBS

een rijke zuidoost aziatische gerecht dat gemaakt
wordt door het vlees te stomen geserveerd met rijst.

Gefrituurde gamba met zalm
afgetopt met frisse krabsalade

Snowcrab salade en romige saus

Langgegaarde geglazuurde bbq ribben vallen
van het bot met onze speciale marinade

RENDANG

FOODCLUB SPECIAL

COCHINO CARNE DE PUMBA

SWEET PATATO FRIES
Zoete aardappelfriet met eigengemaakte aoili

FOODCLUB GAMBAS
Gemarineerde gamba’s gebakken in knoflookkruidenboter
geserveerd met broccoli en wortel.

LOADED FRIES
Zoete aardappelfriet met gehakt pulled
chicken afgetopt met kaassaus

FOODCLUB STEAK
Gegrilde diamanthaas geserveerd met
pepersaus en croutons
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EBI TEMPURA ROLL

