DESSERT
Dame Blanche

vanille ijs met chocola en chocodressing
€ 2,00

Macaron

macaron mix met ijs
€ 2,50

Lavacake

chocoladecake met vloeibaar chocolade
€ 2,50

Brownie

vegan brownie
€ 2,50

Crème Brûlée

romige custard creme met gekarameliseerde suiker
€ 2,00

Tiramisu Cake

cake met tiramisu vulling
€ 2,50

If you have an allergy or any diet preferences, please report it
to one of our employees.
Heeft u een allergie of bepaalde dieetwensen, meld het
a.u.b. aan één van onze medewerkers.
*Consumptie verplicht
**Wij serveren geen kraanwater

MENU

WWW.MELLOWDINING.NL

STARTER
Truffle Carpaccio

16

romige kreeftensoep

Fresh Oysters

17

Vietnamese tomatensoep

Serrano Ham

18

1

carpaccio met truffelcreme & rucola

2

verse oesters met citroen

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SOUP

meloen gewikkeld in serranoham

Salmon Wrap

gerookte zalmwrap met crème fraîche en
cocktailsaus

Steak Tartare

rundertartaar met rode ui en mosterd

Salmon Tartare

vegan tartaar van avocado en mango

Goat Cheese Salad

geitenkaassalade met walnoten en
honingdressing

Crispy Chicken Salad

krokante kipsalade

Smoked Duck Salad

gerookte eendenborst salade

Shrimp Cocktail

garnalencocktail geserveerd op witlof

30 Shrimp Pasta

Vietnamese Tomato Soup

31

Creamy Truffle Soup

Truffle Pasta
32 vegetarische pasta in truffelsaus met

pasta met garnalen

19

Rainbow Roll

met zalm, tonijn, avocado & mango

20 Dragon Roll

met tempura van garnalen

21

Carpaccio Roll

met carpaccio en avocado

Vegan Roll

22 met zeewier, avocado, komkommer &
wortel

23 Sake Oshizushi

geflambeerde zalm sushi

24 Deluxe California Roll

met surimi, avocado en komkommer

25 Tori Maki

krokante kip

Thai Chicken Pasta

Thaise pasta met groenten en kip

gebakken paddenstoelen

SUSHI

zalmtartaar met rode ui en mosterd

Vegan Tartare

Creamy Lobster Soup

romige truffelsoep met paddenstoelen

MAIN COURSE
33 Rump Steak

runderhaas van de plaat

34 Rack of Lamb

lamsrack van de plaat

35 Beef Stew

Aziatisch stoofvlees in tomatensaus

36 Surf & Turf

runderblokjes met garnalen & groenten

37 Swedish Filet

Zweeds varkensfilet met bessensaus

Beef Hot Plate

38 diamanthaas op hete plaat met teriyaki
saus

39 Shanghai Chicken

gefrituurde kip met zoetzure saus

40 Chicken Yakitori

Duck Wraps

26 Mini Poke Bowl -

Potato Ebi

27 Sake Sashimi

41

28 Maguro Sashimi

42 Vegan Burger

flensjes eend met Hoi Sin saus en
groenten
garnalen gewikkeld in een krokant
aardappeljasje

Ebi Tempura

gefrituurde garnalen

Gyoza -

possible Japanse kippasteitjes

vegetarian dish
vegan dish
spicy dish

possible keuze uit garnalen, sashimi of vegan

zalm sashimi

tonijn sashimi

29 Beef Tataki

licht gegrilde diamanthaas

If you have an allergy or any diet preferences, please
report it to one of our employees.

MAIN COURSE

PASTA

saté van kippendij in teriyaki saus

44 Garlic Shrimp

garnalen met knoflook

45 Teppan Suzuki

op de huid gebakken zeebaars

46 Teppan Sake

op de plaat gebakken zalm

47 Teppan Sole Fish

op de plaat gebakken sliptong

48 Gratinated Oysters

gegratineerde oesters met kaas

49 Scallops

coquilles met aardappelpurree

50 Thai Chicken

Thaise pikante kip met rijst

51

Duck Breast
52 op de huid gebakken eend
met zoetzure saus

53 Vegan Delight

gewokte seizoensgroenten met rijst

54 Eggplant

aubergine met rijst

55 Kids Dish

mini snack mix

Mini Burgers

SIDE DISH

2 mini burgers met bbq- en burgersaus

vegan burger

43 Yasai Tempura

gefrituurde groenten

Heeft u een allergie of bepaalde dieetwensen, meld
het a.u.b. aan één van onze medewerkers.

Lobster Bellevue (+ 2.50)

geroosterde halve kreeft

A

Fresh Bread

B

Fresh Salad

C

French Fries

D

Edamame
sojabonen

*Consumptie verplicht
**Wij serveren geen kraanwater

