MENU
PLAN B
mis jij ons net zo erg als wij jou?
niet getreurd, je favoriete tapas zijn nu
elke vrijdag, zaterdag en zondag af te halen!
bel of whatsapp naar +31 6 28 40 43 94,
geef je bestelling door voor 20.00
en je krijgt meteen te horen
wanneer je je bestelling
kunt komen afhalen!
geen zin om van de bank te komen?
dan komen wij het graag brengen!
let op: alleen bij de postcodes 4811 t/m 4819
en bij bestellingen vanaf 20 euro

gerechten met een

zijn vegetarisch

gerechten met een

zijn veganistisch

planken
charcuterie plan-k (2p)

10

kaas plan-k (2p)

10

vegan plan-k (2p)

10

met serranoham, chorizo,
rosbief & fuet

met manchego, taleggio d.o.p,
kaas van de maand
& amandel vijgenbrood

met gemarineerde artisjok,
watson’s camemberti,
gemarineerde olijven
& zongedroogde tomaatjes

KOUDE
TAPAS
burrata

6

o’life is good

4

held op sjokken

5

serenadoham

5

carne asada

5

mááánchego

5

met olijfolie & gegrild brood

gemarineerde olijven

gemarineerde artisjok

romeo, eat your heart out

vers gesneden rosbief
met rucola, zongedroogde tomaat,
truffelmayonaise & parmezaan

spaanse schapenkaas met
lavendelpeper & mango passievrucht dip

on the side
zoete aardappelfriet

4

zoute aardappelfriet

4

brave patatjes

5

panzanella

5

met truffelmayonaise

met truffelmayonaise

aardappeltjes met aioli of bravassaus

italiaanse salade met komkommer,
tomaat, rode ui & croutons

warme
TAPAS
saté plan b

5

saté plan v

5

hit the rook jack!

6

hit the rook piggie

6

black bean burger

5

monkey balls

6

nr. 37

6

4pk+

5

karma kebab

6

hallou-mi you’re looking for

5

truffelkroketjes 4 stuks

5

gemarineerde kippendij
met huisgemaakte satesaus

gemarineerde tempeh
met huisgemaakte satesaus

huisgegaarde pulled jackfruit
met bbq-saus

huisgegaarde pulled pork
met bbq-saus

pittig zwarte bonen burgertje
op een gekleurd broodje

gekruide rundergehaktballetjes
omhuld met spek & bbq-saus

babi ketjap met mals varkensvlees

gemarineerde kipkluifjes
die altijd door de keuring komen

it’s not a bitch

cypriotische kaas
in oregano-knoflook

om je vingers bij af te likken!

en natuurlijk onze huisgemaakte

SANGRIA
1 liter voor €15

Vega(n)

j*nk
food
vegadel speciaal

4

bitterballen 6 stuks

6

thai green curry bites 8 stuks

6

houd je falafal!

4 stuks

6

vegan nuggets

6 stuks

6

vegetarische frikandel speciaal

bitterballen met unieke twist, auw

pittige curryballetjes van
kokos & rode peper met chilisaus

huisgemaakte falafal
geserveerd met mini-pita

tokking lekker

jalopenopoppers 4 stuks
met chillisaus

5

