LE:EN LUNCH
PIE
ROSE WHITE CHOC van witte chocolade met haver crumble en seizioensfruit | 6
CHOCO PIE met een compote van ananas pandan | 6,5
LAPIS PASSION TAART met passievruchten curd, blauwe bessen, palmzaad en gemarineerde
komkommer | 6
ASIAN DELIGHT diversiteit aan Aziatische zoetigheden (4st) | 4
LUNCH BENTOBOX lunchbox gevuld met heerlijke gerechtjes, vis, vlees of vega | 14 pp | 25 voor 2p
SOUP
MANGO en WORTEL met kokosroom, gember, rode chili, nigilla, bieten gel en bieten sprouts | 7
(vegan)
GARNALEN BISQUE pittige bouillon met kokkels, noedels van courgette en bataat, sojaboontjes,
viooltje en thai basilicum | 8
BREADS
JAPANESE BREAD met of zonder zalm, wasabi hummus, ingelegde rettich, radijs, komkommer,
mizuna, furikake, krokante tuinbonen en kurkuma | 10,5 | 8
BANH MI broodje met varkenswang, zoetzure wortel, radijs en ui, met little gem, munt en koriander | 8
CHAPATI VEGAN dun plat brood met oesterzwam, zoetzure wortel, radijs en ui, met little gem, munt
en koriander | 7,5
YO TOSTI aziatische kaastosti met tomaat, rode ui en chaat | 5
SALADS
RIJSTSALADE van rode, wilde en longrainrijst, met spinazieblad, lavendel, djoeroek poeroet, sereh,
citroenmelisse, koriander,thai basilicum, venkelkruid, munt en cashewdressing | 7,5 (vegan)
NOODLE SALADE met pompoen, bospeen, bloemkool, chinese kool, bosuitje, gefrituurde tofu,
munt, koriander en togarashi mayo | 7 (vegan)
SAYUR SALADE met groene groenten als kailan, bimi, kousenband, krokante knoflook,
shimeji beukenzwam, sesamzaad, sinaasappeldressing en oestersaus | 7,5 (vegan)
SUSHI
SPRINKHAAN GREEN GODDESS met krokante tuinbonen, sojabonen, crazy peas, koriander,
avocado, peterselie en limoen | 8
RED SUSHI van bieten, gefrituurde glasnoedel, gember lychee, thai basilicum, shiso, balsamico
en rode druif | 8 (vegan)
CURRY like met RIJST of CHAPATI +2
TIKKA CHICKEN CURRY met groene asperges, peultjes, jalapenos, rode ui, tomaat, yoghurt, garam
masala, komijn, gember en limoen | 9,5
RUNDER RENDANG met okra, witte asperge, witlof en crazy peas | 9
BINA KARI CURRY van bonen met granaatappel raita, koriander, crazy peas en papadum | 8 (vegan)
GROENTEN CURRY van Cima di Rapa, sugarsnaps, andijvie, komkommer, koolrabi in kokosmelk met
gember, laos, sereh en limoenblad | 8,5 (vegan)
NOODLES
BLACK SEPIA NOODLES met mosselen, geroosterde oesterzwam, steranijs, afrikaantjes,
koriander en fried bean curd | 9

