DINER
VOORGERECHTEN
Buffelmozzarella (v)
Mozzarella, cherrytomaatjes en basilicum

€ 10,00

Gemarineerde tonijn tataki
Met komkommer, wagame en wasabimayonaise

€ 11,00

Carpaccio
Dungesneden beef met truffelmayonaise en kappertjes

€ 12,00

Brood (v)
Heerlijk brood met 3 homemade dips

€ 7,50

SALADE
Geitenkaassalade (v)
Gemengde sla met warme geitenkaas, honing en walnoten

€ 16,50

SOEP
Tom kha kai
Thaise kippensoep met kokosroom, koriander en bosui

€ 8,50

HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met passend bijgerecht of friet van de Tijger
Black Angusbavette
Met groenten en pepersaus

€ 23,00

Black Angusburger
Met classic burgersaus, groene salade en friet van de Tijger

€ 18,50

Homemade veggieburger (v)
Met chimichurri, groene salade en friet van de Tijger

€ 16,50

Vis van de markt

€ 21,50

Chef’s diner special
We vertellen het je graag

Dagprijs

NAGERECHTEN
Homemade chocoladefondant
Met een bolletje ijs en vanillesaus

€ 6,00

Smith’s Delicious bonbons
3 Stuks

€ 4,50

Appelcrumble met stroopwafelijs

€ 7,50

Sgroppino

€ 8,50

IJs uit Weesp
3 Bolletjes met slagroom

€ 6,75

FINGER FOOD
Yakitori
Japanse kipspiesjes met hoisin

€ 8,50

Spicy gamba’s
Met knoflook, pepers en een beetje brood

€ 10,50

Warme nachos (v)
Gesmolten kaas, crème fraîche, guacamole

€ 9,00

Frietje van de Tijger
Met onze eigen mayonaise

€ 4,50

Lodewijks bitterballen
Rundvlees of vega

€ 7,00

Borrelmix 10 of 20 stuks
Minifrikandellen, bitterballen, kaastengels, vegaloempia’s en vlammetjes

€ 8,50/€ 15,00

Bakje nootjes

€ 3,00

Gerookte amandelen

€ 4,50

MIXERS
Aperol Spritz
Dark and Stormy
Moscow Mule
Mojito
Capirinha

€ 8,50
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,50
€ 9,50

LUNCH (11:00-16:00)
BOTERHAMMEN Mais- of zuurdesembrood
Buffelmozzarella (v)
Met cherrytomaatjes en basilicum
Toast avocado
Avocadomash met gepocheerd ei en paprikasalsa

€ 10,00
€ 9,00

Carpaccio
Dungesneden beef met truffelmayonaise

€ 12,00

Club sandwich
Met kip, bacon, kaas, tomaat, ei en friet van de Tijger

€ 13,75

Kroketten
Twee ambachtelijke kroketten van Lodewijks
Gemarineerde tonijn tataki
Met komkommer, wagame en wasabimayo
Zorgboerderij Hogerlust eieren
Uitsmijter, omelet of roerei van 3 scharreleieren

€ 8,50
€ 11,00
Vanaf € 7,50

HAMBUGERS
Black Angusburger
Met classic burgersaus, groene salade en friet van de Tijger

€ 16,50

Homemade veggieburger (v)
Met chimichurri, groene salade en friet van de Tijger

€ 15,50

SALADE
Geitenkaassalade (v)
Gemengde sla met warme geitenkaas, honing en walnoten

€ 16,50

SOEP
Tom kha kai
Thaise kippensoep met kokosroom, koriander en bosui

€ 8,50

