Nachochips
met tomatensalsa

4,50

Nacho’s uit de oven
met gekruid gehakt, salsasaus, zure room, en
jalapeño pepers

12,50

Spaanse Gordal olijven
deze handgeplukte olijven komen van een klein
familiebedrijf uit Andalusië, de Gordal olijf is
enorm groot, stevig en sappig (10st.)

5

Boerenbrood
van onze lokale bakkerij van Brug, met truffeldip,
en gezouten roomboter

6

Jonge & oude kaas
jonge kaas van Vergeer gerijpt op oude vuurplanken
oude kaas van Vergeer met een licht pikante smaak en een
aangename sterke geur geserveerd met mosterd

9

Charcuterie
mini Hegemannetjes, grillworst van onze ambachtelijke
slagerij Hegeman en 9 maanden gerijpte serranoham
geserveerd met rijstcrackers

9

Serranoham
vers van het mes 9 maanden gerijpt met grissini’s en
truffeldip

8

Oesterzwam bitterbal (vegan)
op duurzame wijze geteelde oesterzwammen op koffiedik,
barstensvol oesterzwammen, krokant en bereid met een
flinke scheut bier geserveerd met sri-racha mayonaise (6st.)

10

Bourgondische bitterbal
rijk gevuld, vol van smaak, met smeuïge ragout en
draadjesrundvlees geserveerd met mosterd (6st.)

6,50

Eendenloempia’s
gevuld met malse eendenbout geserveerd met chilisaus (6st.)

11

Krokante chicken bites
van kippendijtjes geserveerd met chilisaus (8st.)

9,50

Malse yakitori kipspiezem
geglaceerd met yakitorisaus (4st.)

6

Gamba’s van de plaat
gemarineerd in knoflook en rode peper met mangocompôte

8

Bordjes met bites
Best off bites voor 2 pers.
een combinatie van de beste hapjes van de kaart
je krijgt van alles 1 item per persoon (8 items)

28

Stoute bites op z’n Hollands
oude kaas, jonge kaas, grillworst, fuet en balsamico-uitjes

10

Stoute bites vega
4 Thai green curry bitterballen, 4 krokante groentenbuideltjes,
4 kaasrolletjes, rijstcrackers, komkommersticks en chilisaus

13

Stoute bites op z’n Aarles
4 bourgondische bitterballen, 4 Gordal olijven, luxe noten,
geitenkaas met rozemarijn en tijm

13

Stoute bites uit het vet
4 bourgondische bitterbal, 6 krokante kip, 2 eendenloempia’s met
chilisaus en mosterd

14

Stoute bites op z’n oosters
2 yakitori kipspies, 2 loempia van eend, 4 krokante kip, 2 tempura garnaal,
2 gamba’s met chilisaus

16

Stoute mix snacks
klassieke mixsnacks (bitterbal, frikandel, bami, vlammetje, krokante kip)
(10 stuks)
(20 stuks)

10
18

