
 

 voorgerechten 

Buikspek
noodle-wakamé  salade, kimchi, sesam-kletskop, soja meringue 

en Japanse mayonaise  –  12.-

Entrecôte
Savora mosterd, aardappelschuim, aardappel krokant, rucolapoeder 

en radicchio salade  –  13.-

Ceviche van rode poon
leche de tigre, bosui, limoenschuim, gepofte amarant, lint en gelei van komkommer 

en zalmeitjes  –  13.-

Bisque
gevuld met diverse vis, aardappel, crouton en rouille  –  13.-

Ravioli van rode biet
gevuld met salie-roomkaas, aceto, walnoot en granny smith  –  11.-

Doperwt flan
munt, blini, anti-boise en een tomaten variatie –  11.-



 

 hoofdgerechten 

Flat Iron steak
tomatensalsa, geroosterde groenten, roseval aardappels  –  23.-

Beenhammetje
mosterdmousseline, groene kool, uitgebakken mosterd en honing-tijm lak  –  21.-

Scholfilet
fregola sepia, doperwt en kruidensaus  –  21.-

Zalmmoot
venkel, quinoa, cashew crunch, groene curry  –  23.-

Crottin
met verschillende structuren van pompoen en wortel  –  20.-

Chickpea loaf
maiscrème, riso rosso en tomaten popcorn –  19.-

Bijgerechten
frites, roseval aardappel, fregola sepia of groenten   –  4.50



 desserts 

Datly
suikerstroop, pistache, kaffirsiroop, limoencrispy en maanzaad-mascarpone –  9.-

Passievrucht panna cotta
mango-basillicum compôte, sinaasappel-amandel cake, sinaasappel kletskop 

en passievruchtroom –  9.-

Tartelette 
yoghurt-crème chibouste, variatie van framboos en framboos-dragon sorbet ijs  –  9.-

Kaasplateau
diverse kazen en lekkernijen  –  14.-

Losse ijsbol te bestellen  –  2.50

~ framboos-dragon ~

~ bloedsinaasappel ~

~ malaga ~

~ vanille ~

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

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 staan gelijk 
aan 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  

 
Entrecôte  –  8.-
radicchio salade, mosterd, aardappel

Buikspek   –   7.-
noodle-wakamé salade, kimchi en Japanse mayonaise

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

2st met peper-crème fraiche en granité van Cava

Ravioli van rode biet   –  7.-
salie-roomkaas, aceto, walnoot en granny smith

Ceviche van rode poon   –  8.-
leche de tigre, limoen schuim, komkommer

Bisque   –  9.-
vis, crouton en rouille

Coppa di Parma   –  7.-
met groene asperges en truffel mayonaise

Oude kaaskroketjes   –  8.-
peppadew mayonaise

  
 
 
 

 hoofdgerechten 

Gamba’s  –  8.-
in rode currysaus 8st

Maleisische kipspiesje  –  9.-
mosterd mouseline, groene kool

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

Mini bapao –  9.-
rendang, cashewcrumble, gefrituurde ui, kimchi

Scholfilet  –  12.-
fregola sepia, doperwt, kruidensaus

Zalm  –  12.-
venkel, quinoa, cashewcrunch, groene curry

Crottin  –  11.-
structuren van pompoen en wortel

Chickpea loaf  –  10.-
maiscrème, riso rosso, tomaten popcorn
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