
AWESOME BREAD

Lunch 
for your
soul
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Breng je dag even tot 

stilstand met een 

verrassende lunch.  

Geen hippe hotspots 

maar juist die kleine 

eettentjes in de 

bruisende, smalle 

straatjes. Dát is waar ik 

mijn inspiratie vandaan 

haal tijdens mijn reizen. 

Proef mijn vegan kapsalon 

met rijke smaken uit 

het Midden-Oosten in 

combinatie met de 

Nederlandse twist van 

knolselderij en laat je 

op jouw beurt ook weer 

inspireren!

STOKBROOD CRISPY CHICKEN  
 wakadori kip, zoete soja-sesamsaus, little gem, 

zoetzure rode kool en sesam
12.5

STOKBROOD RENDANG 
Indonesische rendang, sajoer boontjes, 
 zoetzure rode kool, gefrituurde uitjes  

en kokos crunch 
11.5

PITA HALLOUMI  
halloumi, pruimtomaten, avocado,  

bladspinazie en pittige aioli
10

CROQUE FOCACCIA  
focaccia met drie soorten kaas, béchamelsaus  

en ketchup
9

STEAMED BUNS
bao buns met gemarineerde oesterzwam,  

zoetzure groenten, sesam en honing-kimchisaus
8.5



MEMORY LANE

HAMBURGER VAN DE BBQ    
bacon, tomatenrelish, uienchutney, oude kaas, 

little gem en frites
17 

HAPPEA BURGER    
op een gepofte maisbol met uienchutney, 

gekonfijte tomaat, little gem,  
granaatappelketchup en frites

17 

BUDDHA BOWL  
parelgort, yuzu jalapeño, sashimi van watermeloen, 
avocado, oerwortels, radijs, waterkers en sojasaus 

met karaage kip of gemarineerde zalm +1.5 
12.5

STAN KAPSALON  
Stan’s Favoriet! 

knolselderij kebab, frites met schil,  
zoetzure komkommer, bosui, chili peper  

en Koreaanse aioli 
11.5

RAMEN NOODLES  
ramen noodles bowl met miso, paksoi,  

taugé, enoki en gyoza
9

PRETZEL BRATWURST   
vegetarische braadworst, pretzel bun, pittige 

zuurkool, pretzel crumble en currycream
8

GREEN SHAKSHUKA MET FLATBREAD  
eieren, groene groenten, komijn, harissa,  
koriander, Griekse yoghurt, citroen, munt  

en granaatappelpitten
8
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EXPLORERS

Courses 
you can share or not

BEEF TATAKI   
diamanthaas, gemarineerde bundelzwam  

met Stan’s tataki saus
9.5 

STICKY CHICKEN 
karaage kip met Koreaanse honing-kimchi saus,  

bosui en chili peper 
9

CRUNCHY MELON 
Stan’s Favoriet! 

krokante tortilla van filodeeg met sashimi  
van watermeloen, kokosyoghurt,  

wasabimayonaise, limoenrasp, sesam en ponzu 
8.5

CEVICHE VAN ZEEBAARS 
dungesneden zeebaars gemarineerd in 
tigermilk met waterkers, radijs, tuinkers  

en rode ui
8

PLANTAIN TOSTONES
crispy bakbanaan, pico de gallo,  

bosui, vegan kaas
7.5 

GYOZA’S 
dumplings gevuld met Chinese kool,  

champignons en paksoi met Aziatische  
stroop, bosui, sesam en chili peper 

6.5

plantbased

plantbased

Smaken overstijgen alle 

taalbarrières. 

Misschien is het daarom dat 

ik er zo van houd om eten 

te delen en mij niet tot 

één gerecht te beperken. 

Ga samen op ontdekkingsreis 

langs de uiteenlopende 

smaken. Vul de tafel voor 

twee personen met zes 

verschillende gerechten 

en maak je keuze uit 

verschillende explorers en 

hot travellers. Vergeet 

ook niet om lekkere sides 

te kiezen die jullie samen 

kunnen delen. 

plantbased



HOT TRAVELLERS

SIDES

BASILICUM FRITES 
gekonfijte tomaat, getopt met 

parmezaan en basilicum-mayonaise
5

FRITES 
truffelmayonaise

4.5

GROENE SALADE 
little gem, zoetzure komkommer, 

sajoer boontjes en bosui  
4.5

PILAV    
basmatirijst met rozijnen, dadels, 

pistachenoten, granaatappelpitten, 
platte peterselie en gamsa medina 

specerijen
4 

GEROOSTERDE  
BOSPEEN 

za’atar, mangochutney 
3.5

BRAAI SPIES
ossenhaas, Zuid-Afrikaanse droge worst;  
droëwors, Boschendal ui, witte druiven  

en gerookte dressing
13 

STEAK BEARNAISE 
grain fed sukade, gepofte prei, gerookte 
doperwten tapenade en bearnaisesaus

12.5 

DORADE
op de huid gebakken dorade filet,  

caponata, olijven crumble en  
tomaten-basilicum vinaigrette

12 

THAI CHICKEN
kipsaté, kokos-pindasaus, sesam en  

Thaise salade met currydressing 
12 

BEEF RENDANG
stoofschotel van Indonesisch rundvlees, 

met sajoer boontjes en zoetzure komkommer
11.5

JAMBALAYA 
rijstschotel met kippendijen, chorizo,  

gamba’s, mais en cherry tomaten 
10.5 

KNOLSTEAK 
Stan’s Favoriet! 

geroosterde knolselderij met muhammara,  
zhug, granaatappelpitten en aardappelstro 

9.5

KÖFTE 
köfte spiesjes, bulgursalade, granaatappelpitten

en yoghurt-mint dressing
9

plantbased
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DESSERT

Always  room 
for dessert
he said

What 
a messB
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Ooit hoorde ik iemand zeggen dat 

het dessert het ‘happily ever 

after’ van het diner is. 

Dus waar ter wereld ik ook ben, 

ik maak altijd ruimte voor 

een dessert. Omdat ik nooit 

kan kiezen, bestel ik altijd 

verschillende desserts om samen 

met mijn vrienden van te genieten. 

En wil ik echt indruk maken, dan 

kies ik voor de lava van tiramisu, 

een spektakel op je bord. 

CHOCOLATE FOREST 
MARTINI

chocoladetaart, 
bosvruchtensorbet met 

amaretticrunch en
espresso martini stroop

8.5

LAVA VAN TIRAMISU
Stan’s Favoriet! 

limoncello tiramisu met 
avocado-jalapeño ganache en 

aardbeien op een zanddeeg 
tartelette
7.5

ETON MESS  
hibiscus-rozenwatermascarpone 

met honing, pistache  
en meringue

7 

SGROPPINO  
bloedsinaasappelijs met kriekbier 

en knettersuiker
5



BITES

STICKY CHICKEN 
karaage kip met Koreaanse honing- 

kimchi saus, bosui en chili peper 
9

NACHO’S 
kaas, tomatensalsa, guacamole,  

jalapeño en zure room 
8.5

BITTERBALLEN 
van kalfsvlees met mosterd 

8.5

MINI EMPANADAS 
gevuld met roti

8

CRISPY CAULIFLOWER 
BBQ-saus en bosui

7.5

PLANTAIN TOSTONES
crispy bakbanaan, pico de gallo,  

bosui en vegan kaas
7.5

GARNALENKROKETJES 
van Hollandse garnalen met 

wasabi-mayonaise
7.5

BROOD MET DIPS 
pita en focaccia met aubergine-

tomatensalsa, muhammara en hummus
7

AVOCADO FRIES 
met truffelmayonaise

6.5

GYOZA’S 
dumplings gevuld met Chinese kool,  

champignons en paksoi met Aziatische 
stroop, bosui, sesam en chili peper 

6.5

Bites
to enjoy
all day

Het mooie aan bites is, dat 

ze eigenlijk altijd kunnen.

Als appetizer voorafgaand 

aan een maaltijd of als 

afsluiting van je dag. 

Mijn borreltafel is nooit 

compleet zonder plantain 

tostones en ik verras je 

graag met mijn Aziatische 

gyoza’s. Enjoy! 
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