Alziseño

Spaans/Argentijns

Broodjes

Chori Pan - signature
15,00
Vers broodje met Argentijnse verse chorizo, gekonfijte
uien, blauwe kaas, spek, krokante uitjes - geserveerd
met huisgemaakte chimi-churri.

Broodjes
6,00

√ Pan Tomate
7,00
Geroosterd brood met blokjes verse tomaat met
olijfolie, verse knoflook en manchego kaas

Salade
Ensalada Gamba
Cogollo. Salade van little gem geserveerd met
gebakken gamba’s komkommer en een
huisgemaakte saffraan mayonaise

Vietnamees

Broodjes

Tostada de Caballa ahumada
9,00
Twee getoaste boterhammen belegd met een salade
van gerookte makreel, komkommer en cress.

√ Pan Aioli
Vers afgebakken brood met huisgemaakte aioli

ĂnĂn

12,50

√ Banh mi
6,50
Baguette met koriander, munt, komkommer, pickles
en leverpaté. Met naar keuze kip (gà) of rundvlees (bo).
Vega: tofu (dau hu) of vegetarisch vlees (thit chay)

Streetfood
√ Gỏi Cuốn
6,00
2 rijstpapier rolletjes met sla, noodles, koriander, munt
en Vietnamese vissaus en pindasaus. Naar keuze met
garnalen, kip, rundvlees of gebakken eend. Vega: tofu,
vegan eend, mango & avocado of vegetarisch vlees.
6,75

Soep

√ Banh xep ga – Dumplings
6,75
5 gestoomde deeg-pakketjes gevuld met kip of vega;
groenten en paddestoelen. Met sojadressing.

Ttoro vissoep
11,00
Licht gebonden klassieke Baskische vissoep van
diverse verse vis, brood, aioli en Parmezaanse kaas.

√ Hoanh thanh chien
6,75
4 gefrituurde wanton (deegpakketjes) gevuld met kip
en garnalen met licht pittige ĂnĂn-dipsaus

Tapas
√ Patata Bravas
6,50
Gemarineerde aardappels met knoflookolie gegaard
in de oven geserveerd met een huisgemaakte pikante
tomatensaus.
√ Patata Dulce
7,00
Zoete aardappel gegaard in de oven geserveerd met
creme fraiche en gebakken padron pepers.
Croquetas con chorizo
6 chorizo kroketjes geserveerd met aioli

7,50

Croquetas de gamba’s
6 gamba kroketjes geserveerd met cocktailsaus

7,50

Txistorra
Gebakken worst uit Baskenland geserveerd met
brood en huis gemarineerde olijven.

9,00

Gamba's Ajillo
Gamba’s in olie – knoflook – Spaanse peper

9,75

Tabla de Embutidos Iberico
15,00
Mix plateau van diverse Spaanse worstsoorten –
jamon Iberico (Spaanse rauwe ham) – Manchego kaas
– brood-aioli

Hoofdgerecht
Iberico Secreto Steak
15,00
Geheim stuk vlees tussen de schouderbladen en de
nek. Uniek voor het Iberico varken. Gegrild, geserveerd
met gepofte tomaatjes en huisgemaakte chimi-churri
Solomillo a la brasa
15,00
Tournedos (120gr) van de grill geserveerd met bravas
aardappelen, groenten en een gepofte knoflooksaus

Dessert
Crepes con Dulce de Leche
7,00
Flensjes geserveerd met ambachtelijk bereidde dulce
de leche en poedersuiker
Crema de nata
Argentijns room dessert

√ - Vega/vegetarische optie beschikbaar

7,00

Italiaans

Broodjes

√ Bao
6,00
Gestoomde bao met komkommer, pickles, koriander,
munt en hoisinsaus. Met naar keuze eend, kip of
rundvlees. Vega: tofu, vegetarisch vlees of vegan eend.

Canh gà chien
4 gefrituurde kippenvleugels, hete chili saus en
augurk

Barbatella

Chả giò gà
3 gefrituurde eggrolls (loempia's) gevuld met
groenten en kip

7,95

Tôm lăn mè
5 gefrituurde garnalen met sesam.
Met licht pittige ĂnĂn-dipsaus

7,95

√ ĂnĂn platter
11,50
Combinatie van verschillende hapjes - één persoon.
Vlees of vegetarisch

Rice Bowl
√ Com nuong
14,50
Rijstschotel met salade, koriander en munt in
Vietnamese vissaus dressing. Met gegrild rundvlees,
gegrilde kipfilet of gebakken eend. Vega: Vegan eend,
vegetarisch vlees of tofu

Salade
√ Goi ĂnĂn
7,50
Frisse salade met mango, avocado, koriander, munt
en limoen-vissaus dressing. Met kip of vegetarisch.

Curry
Cà Ri xao Lan
16,50
Gewokte groenten in curry en kokossaus. Met witte
rijst. Met gebakken eend, kipfilet of garnalen
√ Cà Ri chay
16,50
Gewokte groenten in curry en kokossaus. Met witte
rijst. Met Vegan eend, vegetarisch vlees of tofu

√ Focaccia
Met olijfolie en zeezout

5,50

Foccaia Carpaccio
8,00
Nederlands rundvlees met pijnboompitten, bieslook,
parmezaan en olijfolie
Foccacia Vitello Tonnato
8,50
Met kalfsvlees, tonijnmayonaise, kappertjes ansjovis en
rucola
Foccacia Frittata
8,50
Omelet met courgette, spinazie, munt en pecorino

Voorgerecht
Carpaccio
9,00
Nederlands rundvlees met pijnboompitten, bieslook,
parmezaan en olijfolie
Burrata di bufala
9,50
Met tomaat, rode ui, Taggiasche olijven en basilicum
Vitello Tonnato
11,00
Met kalfsvlees, tonijnmayonaise, kappertjes, anjovis en
rucola
Anti pasti
13,50
Met olijven, truffelpecorino, coppa di Parma, ansjovis,
bresaola, caponata en pane carasau

Salade
Caesar salad
11,00
Met gepocheerd ei, ansjovis, bindsla, parmezaan en
crostini
Insalata Prosciutto di Parma
13,00
Met verse vijgen, hazelnoot, sinaasappel en venkel
basilicum mayo

Verse pasta
12,00

Rigatoni Aglio e Olio
12,00
Met gegrilde bimi, amandel, knoflook en rode peper
Ravioli van burrata en truffel
Met spinazie, salieboter en kappertjes

14,00

Dolce
Cannoli
dessert van krokante koekjes gevuld met ricotta,
citroen en pistache

Hamburgers

Torii Sushi

Japans

Burgers

√ Foccacia Mozzarella di bufala
7,50
Mozzarella di bufala met gegrilde groenten, citroen en
kruidensla

Tagliatelle all’Amatriciana
Met tomaat, pancetta, rucola en parmezaan

Master Burgers

4,50

The Master
10,00
Nederlands rundvlees / rode ui / Gruyere kaas / bacon
/ daikon augurk / pikante ketchup
The Mistress
10,00
Nederlands rundvlees / verse oesters / ingemaakte
groene peper / tomatensaus / koriander / zure room
The Big Bird
10,00
Organische kip / krokante huid / sriracha mayo /
zoetzure kool / tomaat
√ The Gardener
10,00
Plantaardige burger / chimichurri / gruyére kaas /
augurk / krokante ui
The Holy crab
12,00
Soft-shell crab / sla / verse groenten / nuoc cham /
limoenmayo

Bijgerecht
√ Corn Cob
Maiskolf / zwarte knoflookboter / verse kruiden

4,00

√ Cucumber Salad
4,00
Komkommer / limoen / rode peper / groene uien
√ Fried Potatoes
4,00
Drievoudig gebakken aardappels / zwarte peper mayo

√ Uramaki
8 x Inside-Out roll's met rijst, nori, sesam, avocado en
komkommer. Naar keuze:
Sake: zalm / Maguro: tonijn / Ebi tempura: gefrituurde
garnaal / California: krab, massago / Spicy Tuna / Vega:
tofu, zeewiersalade / Salmon Philadelphia: zalm,
roomkaas / Chicken Yakitori: kip, teriyakisaus / Unagi:
geflambeerde paling, Japanse omelet.

√ Special Uramaki
13,95
8 x Inside out Softshell roll's met rijst, nori, sesam en
komkommer. Naar keuze:
Rainbow: zalm, tonijn, teriyakisaus, massago, avocado /
Sake: zalm, teriyakisaus, massago, avocado / Spicy
Tuna: sriracha, avocado / Tempura Ebi: gefrituurde
garnaal, teriyakisaus, massago, avocado / Kani:
gefrituurde garnaal, krab, spicy saus, sriracha, avocado
/ Veggie: tofu, zeewiersalade, teriyakisaus, avocado /
Chicken yakitori: kip, teriyakisaus / Unagi: paling, krab,
omelet, palingsaus, avocado.

Sashimi
3,95
6 plakjes verse rauwe vis
Sake: zalm / Maguro: tonijn / Sake & Maguro: mix zalm
& tonijn

√ Nigiri
3,95
Klassieke Sushi. Rijst met naar keuze:
Sake: zalm / Maguro: tonijn / Ebi: garnaal / Kani: krab,
nori / Avocado, nori / Tamago: omelet, nori / Inari: tofu,
nori (V) / Torched Sake: geflambeerde
zalm,teriyakisaus / Torched Maguro: geflambeerde
tonijn, teriyakisaus / Unagi: paling, nori, palingsaus..

√ Hosomaki
5,45
6 x kleine roll met rijst, nori. Naar keuze:
Sake: zalm / Maguro: tonijn / Ebi: garnaal / Kani: surimi
krab, nori / Avocado / Tamago: omelet / Kappa:
komkommer (V) / SaKa: zalm, komkommer / SaMaKa:
zalm, tonij, komkommer/ Unagi: paling.

√ Temaki
4,75
6 x kleine roll met rijst, nori en komkommer. Naar
keuze met:
California: Surimi krab en avocado / Maguro :Tonijn en
avocado / Sake: Zalm en avocado / Ebi Tempura:
Krokant gefrituurde garnaal en avocado / Vega
Japanse omelet, avocado en chuka wakame / Chicken
yakitori: gebakken yakitori kip / Salmon Philadelphia:
zalm en roomkaas.

√ Chuka wakame
Zeewier salade

3,95

√ Edamame
Jonge sojabonen

4,75

Tempura Ebi - garnalen
3 x tempura gefrituurde garnalen

4,95

Tempura Ebi - garnalen L
5 x Tempura gefrituurde garnalen

4,95

Chicken Yaitori
3 x Yakitori gemarineerde kipspiesjes

4,95

