
      SALADES     
S is voldoende als voorgerecht | M is voldoende hoofdgerecht en wordt geserveerd met frietjes

 

Poké bowl met quinoa, tonijn, avocado, komkommer, sojabonen, sriracha mayonaise en sojasaus | S 10.5 | M 14.5 |
Wijntip: Paparuda, Pinot Noir

 
Salade carpaccio van dungesneden rauwe runderlende met truffelmayonaise, Parmezaan, pittenmix en frietjes | M 19.5 | 

Wijntip: Croix d'Argent, Merlot - Tannat
 

Salade geitenkaas met jonge spinazie, rucola, pittenmix en rode bessen | S 11 | M 15 |
Wijntip: Meinklang, Grüner Veltliner BIO

 
Salade gegrilde watermeloen, jonge spinazie, balsamico en feta | S 10.5 | M 14.5 |

Wijntip: Flor de Añon, Verdejo

HOOFDGERECHTEN 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en salade

 
Pasta pesto met Parmezaan, rucola, pittenmix en brood | 15 | + salade caprese | 5.5 |

Wijntip: Flor de Añon, Verdejo
 

Zalm gebakken met een korst van Za’atar | 18.5 |
Wijntip: Le Versant, Grenache Rosé

 
Saté van kippendij met satésaus, cassave, gebakken uitjes | 15.5 |

Wijntip: Paparuda, Pinot Noir
 

Spare-ribs zonder bot met Jack Daniels marinade, knoflooksaus | 19.5 |
Wijntip: Verema, Rioja Crianza 

 
Double cheeseburger met cheddar en Goudse kaas, rucola, pittige Aji Amarillosaus | 19 |

Wijntip: Paparuda, Pinot Noir
 

Kogelbiefstuk 180 gram  met gepofte knoflook jus | 19 |
Wijntip: Pablo y Walter, Malbec

 
Sticky miso kip van kippendij met flespompoen | 16.5 |

Wijntip: Meinklang, Grüner Veltliner BIO
 

Gamba's Pil Pil met knoflook, peterselie, rode peper| 22  | 
Wijntip:Terre di Kama, Pinot Grigio BIO

 
Spanakopita;een Griekse plaattaart met feta, knoflook, ui, spinazie| 15.5 | 

Wijntip: Meinklang, Grüner Veltliner BIO
 

Trio 3 Zussen met kipfilet, varkenshaasmedaillion en biefstuk met peper- en paprikasaus | 21.5 |
Wijntip: Terre di Kama, Nero d'Avola BIO

 

 
Tonijn tataki met ponzu, gefrituurde knoflook en lente-ui | 15 |

 
Papadum surf & turf met oosterse ossenhaaspuntjes en gamba's| 13 |

 
Bruschetta's met geitenkaas en honing, zalmsnippers en carpaccio| 9.5 |

 
Carpaccio van dungesneden rauwe runderlende met truffelmayonaise, Parmezaan, pittenmix | 13 | 

Wijntip: Croix d'Argent, Merlot - Tannat

VOORGERECHTEN

Turks brood met knoflook aioli en tomatenbruschetta mix | 5 |

Wijntip: The Big Top, Chardonnay

Wijntip: Terre di Kama, Pinot Grigio BIO

Wijntip: Flor de Añon, Verdejo
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ALLERGIE
Vraag gerust uw gastheer of gastvrouw om advies. Wij zorgen voor de aanpassingen in uw gerecht. Wij kunnen alleen niet sporenvrij koken.

TUSSEN
Scropino met limoenijs, vodka en prosecco | 6.5 |

SOEP
Huisgemaakte pomodorisoep met basilicumolie | 7 |

Thaise Tom Kha kai soep met kabeljauw en Thaise groente | 7.5 |



3Zussen bites (2 personen)

bruschetta's caprese en carpaccio, 

4 bitterballen, 4 kaassoufflés, Turks brood,

olijven en 4 gefrituurde garnalen | 18.75 |

Bruschetta plank (2 personen)

bruschetta 10 st. tonijnsalade, hummus, 

filet American | 10.5 | 

Nacho's

cheddar, crème fraîche en tomatensalsa | 5.75| 

Flammkuchen carpaccio 

crème fraîche, carpaccio, Parmezaan en

truffelmayonaise | 9.5 | 

Loaded fries

met Parmezaan en truffelmayonaise | 5.5 | 

Bourgondische bitterballen

8 rundvlees bitterballen met mosterd | 5.95 |

Gemengde snacks

8 diverse soorten snacks met mayonaise en

curry | 5.75 | 

Mini kaassouffles

8 kaashapjes met chilisaus | 5.75 | 

Gefrituurde garnalen

8 garnalen met chilisaus | 8 |

Turks brood

1/2 Turks brood met knoflook aioli en

tomatenbruschetta mix | 5 |

Mini loempia's 

8 vega loempia's met chilisaus | 6 |

3ZS Nootjes

vers gebrande nootjes | 2.75 |

BITES
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VOOR DE KLEINTJES

Los hoofdgerecht | 6.5 |

Voorgerecht;
tomatensoep of fruitcocktail

 
Hoofdgerecht;

frietjes met een snack, keuze uit: kipnuggets, frikandel of een kroket | 6.5 | 
 

bordje friet met mayonaise en appelmoes | 4.5 |
 

Pasta pesto | 7.5 |
 

Dessert;
kinderijsje

 
MENU prijs | 13 |

DESSERTS 
met ijs van GELATERIA VALENTINO’S

 

Freaky wundertut ijshoorn softijs met aardbeien | 7 |
 

Sorbet met bosvruchten-, passievrucht- en meloenijs | 7 | 
 

Mangotrifle met monchou en volkoren koekjes | 7.5 | 
 

Cheesecake met frambozenijs | 7 | 

KOFFIE'S

Koffie met een likeur, Irish, Spanish, Dom, French of iets anders wat u lekker vindt. | 7.75 |
 

Koffie verwennerij, koffie en likeur naar keuze met friandises | 8.5 |
 

IJskoffie van vanille ijs en slagroom |4.95| 
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