voorgerechten
Aardappel-witlofsoep
~ vega mogelijk ~

vadouvan, chips van Serranoham, wonton met blauwkaas-creme – 8.-

Steak tartaar
crostini, eidooier crème, geconfijte ui, sjalot, kappertjes, mosterd en augurk – 11.-

Gerookte paling
knolselderij op diverse manieren, mayonaise van bosui en aardappelkaantjes – 11.-

Coquilles
diverse paddestoelen, bloemkoolcrème, krokant van Parmezaan
en beurre noissette – 11.-

Crème brûlée
van geitenkaas, pompoencompôte en zongedroogde tomaat – 10.-

hoofdgerechten
Flat Iron steak
~ vega mogelijk ~
kimchi gemarineerd, noodles, groene currysaus, paksoi, cashew crumble, ghoa cress – 21.-

Navarin
stoofpotje van kip en rund, cognac, aardapel-truffelkroket – 19.-

Kabeljauw
brandade, olijf-vinaigrette met jus d’veau, spinazie – 20.-

Zalmfilet
~ vega mogelijk ~
citroenrisotto, gepofte cherrytomaat en pijnboompitten-crunch – 20.-

Biet Wellington
duxelle, aceto en hollandaise van prei – 18.-

Bijgerechten
frites, citroenrisotto, brandade of verse groenten – 4.-

desserts

Walnoot-pastinaak cake
met maple-walnootijs – 8.-

Twine mess
marscarponecrème met 2 soorten kersen, meringue en chocolade – 8.-

Caramel bavarois
hazelnoten-praline ganache en Luikse wafel – 8.-

Kaasplateau
diverse kazen en lekkernijen – 13.-

Losse ijsbol te bestellen – 2.~ maple-walnoot ~
~ kers-sorbet ~
~ vanille ~

Twine shared dessert
een dessertverrassing vanaf twee personen – 16.- (2 personen)

food sharing
Welkom bij Twine drink & dine! Het team in de keuken heeft zorgvuldig voor jou heerlijke gerechten
uitgekozen. Als je niet kan kiezen tussen al dat lekkers dan is er de mogelijkheid om verschillende
gerechten met elkaar te delen.
Bij het kiezen van een voorgerecht en hoofdgerecht adviseren wij twee voorgerechten en twee
hoofdgerechten per persoon. Bij alleen een hoofdgerecht adviseren wij 3 gerechten per persoon.

twine shared plank
Laat je verrassen en ga voor een shared
plank met heerlijke gerechten voor 2
personen.

( vegetarisch mogelijk )

Plank met voorgerechten – 26.Plank met hoofdgerechten – 44.-

voorgerechten

hoofdgerechten

Steak tartaar – 6.-

Gamba’s – 8.-

crostini, geconfijte ui en eidooier crème

in knoflooksaus

Taco met tofu – 7.-

Mini bapao – 7.-

avocado, tomatensalsa en chimmichurri

buikspek en doperwten crème, 2 stuks

Oesters – 8.-

Flat Iron steak – 12.-

2st met shisho-purperazijn en sjalot

met noodles en groene currysaus

Geitenkaas crème brûlée – 6.-

Navarin – 11.-

met pompoencompôte

stoofpotje van kip en rund met cognac

Gerookte paling – 7.-

Kabeljauw – 11.-

knolselderij op diverse manieren

brandade en olijf-vinaigrette met jus d’veau

Sashimi van zalm – 7.-

Zalmfilet – 11.-

met wakame en wasabimayonaise

citroenrisotto en gepofte cherrytomaat

Serranoham – 8.-

Biet Wellington – 10.-

met groene asperges en truffelmayonaise

duxelle en hollandaise van prei

