Shared Dining
17:00-22:00

Het concept van ons diner is gebaseerd op shared dining.
Dit betekent dat u per persoon meerdere gerechten van
onze menukaart kunt kiezen, die u met elkaar deelt.

Vlees				

Shortrib		 12 uur lang gegaarde Black Angus shortrib, in eigen jus
				
geserveerd met maïs en een bereiding van aardappel.
15,5
Vitello Tonnato Zachtgegaarde kalfsmuis, geserveerd met huisgemaakte
				ansjovismayonaise, tonijn tataki, kappertjes, en olijven.
13
Carpaccio		
Fluisterzachte Carpaccio van gerookte Rib-Eye op aziatische
				
wijze met wasabi, soja, edamame, sesam en bundelzwam.
12,5
Mini Slider		
Langzaam gegaarde pulled pork (procureur), geserveerd op een
				mini briochebolletje met komkommer-kimchi.
p/st. 5,5
Saté Ayam		
Klassieke Saté Ayam, geserveerd met pindasaus, cassave en
				komkommer-kimchi.
13,5

Vis					

Ceviche		 Corvina, gegaard in zuren. Geserveerd met tijgermelk,
				avocadocrème en komkommer.
Botervis		 Carpaccio van lichtgerookte botervis met huisgemaakte
				bieslookmayonaise, kappertjes en venkel.
Gamba’s		 Black Tiger Gamba’s op Caribische wijze met curry,
				ananas en koriander.

12,5
12,5
14,5

Specials			

Chef’s Menu
Laat u verrassen door onze chef met een soepje, 3 heerlijke gerechtjes,
				
friet en een dessert. Alleen per 2 personen te bestellen. p/p. 35,5
Til’s Special
Vraag ernaar bij de bediening!
Dagprijs

Vegetarisch			

Wafel			
Huisgemaakte wafel van zoete aardappel met
				avocadocrème, tomaat en geitenkaas.
10,5
Burrata		 Kleine mozzarella met een kern van room en stukjes verse
				
mozzarella. Geserveerd met caponata en balsamico.
11,5
Risotto
Romige risotto op eigen wijze met saffraan, paprika en Parmigiano. 11,5
Bloemkoolsteak Gegrilde bloemkoolsteak met pastinaak en vadouvanmayonaise.
11

Salades			

Carpaccio		
Maaltijdsalade met Carpaccio van gerookte Rib-eye,
				
Old Alkmaar, bieslookmayonaise en broad beans.
Geitenkaas		
Maaltijdsalade met lauwwarme geitenkaas, honing en balsamico.
Burrata		
Maaltijdsalade met burrata, caponata en Pane Carasatu.

Bijgerechten		

Gemengde Salade
Friet van ‘t Friethuys met mayonaise.
Foccacia met gerookte tomatenboter.

4,5
5
6

Kids			

16,5
15,5
15,5

Met friet van ‘t Friethuys
Frikadel/Kroket
9,5
Mini Pulled Pork Slider/Saté Ayam 10,5

