16

White magnum
Frambozenparfait met roze peper en een vanille
panna cotta, rood fruit coulis en krokante meringue

7.5

Kaasplank
Een selectie van 4 verschillende kazen

L U N C H

/

D I N E R

N E D E R L A N D S

13.5

Meneer Chocola
Divers gebak van Meneer Chocola,
geserveerd met homemade ijs

7

Wicked homemade ice cream
3 bollen ijs met een oubliehoorn

6

4.5

Whiskey
Dalhwinnie
Talisker
Cragganmore
Oban
Lagavullin
Glenkinchie

6.5

LIKEUR | WHISKEY

Likeur
Baileys
Tia Maria
Amaretto di Saronno
Kahlua
Sambuca
Frangelico
Licor 43
Drambuie
Cointreau
Grand Marnier

Bulleit bourbon
Calvados
Cognac
Grappa
Limoncello

DESSERT

Chocolat Garden (2p)
Diverse bereidingen van chocolade

WIJN-SPIJS | GIN-TONIC PROEVERIJ
HIGH WINE
5
6
6
6
4.5

www.wickedwines.nl
DIEETWENSEN? ASK CREW!

vanaf 11:30

Oesters

p.st 2.5

Gebak van ´Meneer Chocola´

4.5

Charcuterie diverse Spaanse vleeswaren

Brood met boter en olie

5.5

Kaasplank selectie van 4 verschillende kazen

Soep van de dag

6.5

Wicked veggie platter

Wicked eggs
Uitsmijter, roerei of omelet			
Supplement: spek | kaas | beenham | tomaat

6.5

Wicked plateau selectie van kazen en vleeswaren 19.5

‘Shakshuka’ eggs met pide
Eieren in een pittige tomatensaus
Supplement: feta | Turkse worst ´Sucuk´

8.5

Lunch special

9.5

+1

13.5

Brood met boter en olie

5.5

Soep van de dag

6.5
11.5 | 16.5

Tonijnsteak
Gebakken tonijn met avocadocrème en truffelhoning

7.5

Vis plateau

MAIN

vanaf 17:00

Sticky slow ribs
Varkensribbetjes met ketjap-kambing saus en sesamzaadjes

14.5

Olijven plateau

STARTERS

12

Ravioli van bieten met hangop
Gevuld met yoghurt-hangop, geitenkaas en mierikswortel

15.5

10.5

+1

14.5
10 | 15.5

Beef tataki teriyaki
Dun gesneden geschroeid rundvlees met wakame,
uiensalsa en sambal-pinda’s

Dim Sum gestoomd of gefrituurd (4st)

6.5

Kip

GYOZA

Sashimi Moriawase
Chinese pannenkoekjes *ook vegetarisch te bestellen
Krokante kip met teriyaki, bosui, komkommer en taugé

15

GO WICKED

LUNCH

Gamba
10.5

Mix

13

Wicked burger Asian style *ook vegetarisch te bestellen
Runderburger met little gem, ui-relish, bosui,
ketjap-kambing en sriracha

13

4

SALADE
Geitenkaas
Geitenkaas mousse met geroosterde bietjes, appel,
Sud n’Sol tomaatjes en een spinazie-pesto vinaigrette

Beef tataki teriyaki
Dun gesneden geschroeid rundvlees met wakame,
uiensalsa en sambal-pinda´s

10.5

10 | 15.5

13

SALADE
Crispy chicken teriyaki
Chinese pannenkoek | taugé | komkommer | bosui

15

Surf & turf
Krokante garnaal | avocado | beef teriyaki on top

15

Salmon roll
Zalm | masago | miso-mayonaise |
sesamzaad | gebrande zalm on top

15

15

Caesar Classic
Kipfilet, spek, croutons, gekookt eitje, Parmezaan en ansjovisdressing

13

California roll
Krab | avocado | masago

Kokos-karamel gamba´s
Little gem, mango, papaya en citrus-soja dressing

Spicy tuna
Tonijn tartaar | wakame | chilivlokken

15

14

Veggi roll
Japanse omelet | avocado | shiitake

15

15

Brood keuze: pompoen | donker vloer | mais

Sashimi tempura roll
Zalm | tonijn | wakame | shiitake | tempura |
wasabi-algen crunch | miso-mayonaise

Geitenkaas mousse met spinazie-pesto, appel en Sud’n Sol tomaatjes

Sashimi small | large

Makreel rillette met groene appel, relish van rode ui en ravigottesaus

Sushi platter small | medium | large 15.5 | 26.5| 34.5

Croque-Monsieur met beenham, belegen kaas en Parmezaan

Wakame salade

SANDWICH OF PAN TOSTI

11

Pork

8

SUSHI | VANAF 15:00

Franse friet of Vlaamse friet

9.5

Sashimi van zeebaars
Met limoen-ponzu, rettich, komkommer, appel en nori

Chinese pannenkoekjes *ook vegetarisch te bestellen
Krokante kip met teriyaki, bosui, komkommer en taugé

Vega

Wicked burger Classic *ook vegetarisch te bestellen
Runderburger met little gem, cheddar, bacon,
tomaat, rode ui en spicy ketchup

Franse steak tartaar
Geserveerd met toast en kwartelei

Geitenkaas
Geitenkaas mousse met geroosterde bietjes, appel,
Sud n’Sol tomaatjes en een spinazie-pesto vinaigrette

13

Caesar Classic
Kipfilet, spek, croutons, gekookt eitje, Parmezaan en ansjovisdressing

13

Kokos-karamel gamba´s
Little gem, mango, papaya en citrus-soja dressing

14

Frans krielkippetje met beurre Méditterannée
Met bulgur, geroosterde pompoen en yoghurt-harissa dressing

18.5

Kokos-karamel zalmfilet
Geserveerd met peulvruchten en limoenblad-rijst

19.5

Eendenborst op thee gerookt
Lente-ui, gepofte aubergine-crème, bimi, Jasmijn rijst en Hoisin-jus
Sliptong à la Meuniére
In roomboter gebakken sliptongetjes (2) met citroen en
peterselie, geserveerd met little gem salade en Vlaamse friet

19.5

Wicked burger Classic *ook vegetarisch te bestellen
Runderburger met little gem, cheddar, bacon, tomaat, rode
ui en spicy ketchup, geserveerd met Vlaamse friet

17

Wicked burger Asian style *ook vegetarisch te bestellen
Runderburger met little gem, ui-relish, bosui, taugé,
ketjap-kambing en sriracha, geserveerd met Vlaamse friet

17

Steak Bistro
Gegrilde steak sukade met geroosterde voorjaarsgroenten
en Vlaamse friet
Saus keuze: Chimmichurri | beurre Méditerranée | Hoisin-jus

21.5

Thaise rode curry
Geserveerd met Jasmijn rijst en gewokte groenten
Keuze uit: kip | gamba | *vegetarische kip

17.5

SIDE DISHES
Franse of Vlaamse friet

4

Geroosterde groenten

4

Jasmijn rijst		

3

Side salad

3

WICKED SPECIALS
Verrassingsmenu 2-gangen

29.5 p.p

Verrassingsmenu 3 gangen

35.5 p.p

High wine

27.5 p.p

Wijn-spijs proeverij

39.5 p.p

14.5 | 21.5

3

19

DIEETWENSEN? ASK CREW!

