
 

 voorgerechten 

Tonijntartaar
avocadocrème , mango, wasabimayonaise, appel-wasabi gel 

en wasabi-nori chips  –  14.-

Entrecôte
savora mosterd, aardappelschuim, aardappel krokant, rucolapoeder 

en radicchio salade  –  13.-

Octopus
couscous, chorizo, puntpaprika, olijf en shakshuka saus  –  13.-

Tomatenbouillon
scamorza, variatie van tomaat, bleekselderij en foeliemayonaise  –  11.-

Buikspek
panna cotta van champignon, aceto, wortelcrème, zoet-zure wortel 

en pijnboompit   –  12.-



 

 hoofdgerechten 

Flat Iron steak
tomatensalsa, geroosterde groenten, roseval aardappels  –  22.-

Eendenborst filet
pommes dauphine, zwarte knoflookcrème, mini peen, groene asperge en liqor 43 saus  –  24.-

Zeewolf
parelcouscous, gerookte amandel, peulvruchten en verjus saus  –  21.-

Roodbaars
zeekraal, zwarte bonen, salie hangop en cassavechips  –  24.-

Conchiglioni
gevuld met ricotta-basilicum en duxelle-roomkaas, artisjok, peen, courgette 

en schuim van basillicum  –  19.-

Bijgerechten
parelcouscous, roseval, frites of groenten   –  4.50



 desserts 

Millefeuille
crème suisse, aardbeien en poedersuiker –  9.-

Perzik Tarte Tatin
sinaasappel-cremeux, bloedsinaasappelijs, perzik stroop 

en geschaafde amandel –  9.-

Chocolade 
verschillende structuren van chocolade met witte chocolade-crunch ijs  –  9.-

Kaasplateau
diverse kazen en lekkernijen  –  14.-

Losse ijsbol te bestellen  –  2.50

~ bloedsinaasappel ~

~ witte chocolade-crunch ~

~ vanille ~

Twine shared dessert
een dessertverrassing vanaf twee personen  –  19.- (2 personen)



~ maaltijdsalade ~
 

kippendijen
little gem, spinazie, rettich, asperge, croutons, hazelnoot 

en basilicumyoghurt dressing  – klein 14.- groot 20.-

rode mul en gekonfijte scampi
little gem, spinazie, rettich, asperge, croutons, hazelnoot 

en basilicumyoghurt dressing  – klein 14.- groot 20.-

geroosterde groenten
little gem, spinazie, rettich, asperge, croutons, hazelnoot 

en basilicumyoghurt dressing  – klein 14.- groot 20.-



 aspergemenu 

~ voorgerecht ~

Aspergesoep
Hazelnoot, ravioli van parmezaan –  9.-

Asperge panna cotta
Gerookte zalm, salade van rauwe asperges, citrusgel en limoen mayonaise  –  11.-

~ hoofdgerecht ~

Asperge Flamande
Beenham, asperge, kriel, ei en Hollandaisse –  21.-

Asperge rode mul
Asperge, kriel, ei en Hollandaise –  21.-

~ dessert ~

Bordalou
Taartje met aardbeien, vlierbloesem, yoghurt crisp en aardbeien sorbet –  10.-



 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 

kleine gerechten met elkaar te delen. 
Bij het kiezen van een voorgerecht en hoofdgerecht adviseren wij twee voorgerechten en twee 

hoofdgerechten per persoon. Voor uw beeldvorming, twee kleine gerechten staat als één a la carte 
gerecht.

 twine shared plank  
 
Laat je verrassen en ga voor een shared 
plank met heerlijke gerechten voor 2 
personen. ( vegetarisch mogelijk ) 
 
Plank met voorgerechten  –  28.- 
Plank met hoofdgerechten  –  46.- 
 
 voorgerechten  

 
Entrecote  –  8.-
radicchio salade, mosterd, aardappel

Buikspek   –   7.-
champignon panna cotta, aceto, wortel

Oesters   –  8.-
2st met shisho-purperazijn en sjalot

Tomatenbouillon   –  7.-
tomaat variatie, scamorza, foeliemayonaise

Octopus   –  8.-
couscous, chorizo, paprika

Tonijntartaar   –  9.-
avocado, mango en wasabi

Coppa di Parma   –  7.-
met groene asperges en truffelmayonaise

Geitenkaaskroketjes   –  8.-
peppadew mayonaise

  
 
 
 

 hoofdgerechten 

Gamba’s  –  8.-
mediterraans 8st

Eendenborst  –  13.-
pommes dauphine, zwarte knoflook

Flat Iron steak   –  12.-
roseval, geroosterde groenten, salsa

Taco met rundergehakt –  8.-
2st met spicy tomatensaus

Zeewolf  –  11.-
parelcouscous, peulvruchten, verjus

Roodbaars  –  13.-
zeekraal, zwarte bonen, salie-hangop

Conchiglioni  –  10.-
ricotta-basilicum, duxelle-roomkaas
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