Lunch, diner, borrel en feestjes!

MENUKAART
@engel_x_bengel
Tag ons op Instagram!

Heb jij onze lunchkaart al gezien?

VOORGERECHTEN
Gravad lax

10,50

Gemarineerde verse zalm met rode biet,
dille en een krokantje van citroen

Carpaccio

9,50

Dungesneden runderbiefstuk met
truffelmayonaise, parmezaan, rucola,
zongedroogde tomaat en pittenmix

7,00

Thaise kippensoep met kokosmelk

7,00

Vraag onze leuke medewerkers!

Rode biet

9,50

Carpaccio van rode biet met
geitenkaas, rucola en granaatappelijs

Champignon Dordogne

8,50

Champignons in bierbeslag met
knoflooksaus

Vitello tonnato
Zacht gebraden kalfsmuis met
tonijnmayonaise, kappertjes, rode ui en
rucola

sushi

9,50

9,50

Een speciale rol van onze chef

Broodplankje

5,75
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Soep van de week

@engel_x_bengel

Thom kha kai soep

HOOFDGERECHTEN
drie gangen keuze menu
Classic bengel burger

34,50
14,50

Rundvleesburger met sla, tomaat,
augurk, bacon, cheddar, gebakken ei
en bbq-saus

shiitakeburger

16,50

Een shiitakeburger met sla,
komkommer, ui en truffelmayonaise

Saté

17,00

Saté van kip of varkenshaas met atjar
en kleurrijke kroepoek

Maishoen

19,50

Maishoenvleugel met rozemarijnthijmsaus, seizoensgroenten en
aardappelmousseline

INdiase curry

16,50

Keuze uit een zoete, pittige of
veganistisch curry

Smoked rib-eye

feta salade

4,00

Koolsalade

4,00

friet

3,75

Zoete aardappelfriet

4,75

Loaded truffel fries

5,50

Friet met cheddar en
mozarella, truffelmayonaise,
crème fraîche, salsa en
guacamole

BENGEL BOWLS
Surfer pokébowl

21,50

Gerookte rib-eye van de green egg met
seizoensgroenten en
aardappelmousseline

varkensrack

SIDE DISHES

Sushirijst met mango, zalm,
komkommer avocado en edamame

úla' úla' pokébowl

20,50

15,0

15,0

Sushirijst met ebi fried, edamame,
avocado, surimisalade en paprika

Met hete bliksem en seizoensgroenten

Zalmfilet

21,50

Gemarineerde verse zalm met
seizoensgroenten en
aardappelmousseline

Pasta ossenhaas
Tagliarini met ossenhaaspuntjes en
truffelroomsaus

19,00

SAlade kip

12,50

Met komkommer, tomaat, paprika,
rode ui, pittenmix, parmezaan en
dressing

SAlade biefstukpuntjes
Met paprika, paddenstoelen, bosui,
terriyaki en pittenmix

15,00

NAGERECHTEN
Coffee X Chocolate

7,25

Verschillende lekkernijen in combinatie
met een kopje koffie of thee

Key lime pie

7,25

Amerikaanse limoen-roomtaart met
bosvruchtenijs

7,25

Van chocolade en nougatine met
chocolademousse

7,25

3 bollen ijs met fruitsalade en slagroom

orange crème brûlée

7,25

Crème brûlée van sinaasappel met
Licor 43 ijs

Italiaanse tiramisu

7,25

Van amaretto en kahlua met vanille ijs

Proeftijd
Een proeverij van verschillende
bovenstaande nagerechten

11,50
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ExB sorbet

@engel_x_bengel

Parfait

