lunch
Te bestellen tot 16:00.
Al onze lunchgerechten worden geserveerd op wit of meerzaden vloerbrood,
mits anders vernoemd

Kroketten van Bourgondiër
met vloerbrood, mayonaise van groene mosterd – 10.-

Geitenkaas met fenegriek
met bietvariaties, red chard, gerookte amandel – 8.-

Uitsmijter Twine
met spek, ham, ei, bosui, tomberry, pizzakruiden, kaas – 9.-

Robuuste bol langzaam gegaarde zalm
met avocadoblokjes, gefrituurde kappertjes, citrusmayo – 10.-

Carpaccio
spekjes, truffel mayonaise, pesto, parmezaan, pijnboompitten – 11.-

Robuuste bol met buikspek
piccalilly-schuim, coleslaw, crispy ui – 9.-

Toast met flat iron steak
sriracha, truffelmayonaise, little gem, rode ui – 11.-

Hummus
geroosterde groenten, cassavechips, pistache – 8.-

bites
Sticky Iberico fingers

– 8.-

Gewokte schelpjes
met knoflook, sjalot, room, peterselie – 10.-

Garnalen piri-piri

– 7.-

Diverse kaasblokjes

– 7.-

Mini bapao (2 stuks)
met buikspek, sesamsojastroop en bosui – 7.-

Risotto bitterballen

– 7.-

Bitterballen Bourgondiër

– 8.-

Geitenkaas bolletjes
pecan, gerookte amandel, maanzaad – 8.-

Serranoham 50 gram

– 5.-

Coppa di Parma 50 gram

– 5.-

Twine borrelplank
bitterballen, Serranoham, kaasblokjes, garnalen piri piri,
sticky Iberico fingers – 16.-

food sharing
Welkom bij Twine drink & dine! Het team in de keuken heeft zorgvuldig voor jou
heerlijke gerechten uitgekozen. Als je niet kan kiezen tussen al dat lekkers dan is er de
mogelijkheid om verschillende gerechten met elkaar te delen. Bij het kiezen van een
voorgerecht en hoofdgerecht adviseren wij twee voorgerechten en twee hoofdgerechten
per persoon. Bij alleen een hoofdgerecht adviseren wij 3 gerechten per persoon.

 twine shared plank

hoofdgerechten

Laat je verrassen en ga voor

Kimchi steak – 8.-

een shared plank met heerlijke

Iberico fingers – 8.-

gerechten voor 2 personen.

Runderentrecote – 12.Gamba’s piri-piri – 8.-

Plank met voorgerechten – 26.-

Tonijnsteak – 12.-

Plank met hoofdgerechten – 44.-

Dorade filet – 10.Dahl – 8.-

voorgerechten
Vitello – 8.Gewokte schelpjes – 7.Risotto bitterballen – 6.Mini bapao – 7.Geitenkaasballetjes – 5.Coppa di Parma – 5.Serranoham – 5.Caviche van makreel – 8.Biet variatie – 6.Burrata met tomaat – 7.-

voorgerechten
Coppa di Parma
groene asperge, rode port-schuim, parmezaan/maanzaad crisp, uienchutney – 11.-

Kalfsmuis
boquerones, tonijnmayonaise, zoetzure peen (borage cress) – 12.-

Tonijntartaar
avocado, mango, wasabimayonaise, bonitovlokken – 13.-

Zwaardvis
ceviche, gepofte zwarte rijst, bosui, tomatenpoeder – 12.-

Rode biet
geitenkaas met fenegriek, gerookte amandel, red chard, truffelmayonaise – 10.-

Burrata
Inca-tomaten, basil cress, balsamico crema, geroosterde pijnboompit – 11.-

hoofdgerechten
Runderentrecote (200 gram)
grove ovengroenten, geroosterde krieltjes, harissa mayonaise,
chips van cassave – 20.-

Slowcooked Iberofilet
wortelcreme, groene kool, verse frites, – 20.-

Doradefilet
met saffraanrisotto, paarse peen, ricepaper met paprika, salad pea – 19.-

Tonijnsteak
noodles, cashewcrunch, dashi, chinese kool, shiitake, taugé – 23.-

Indiase Dahl
met naanbrood, citroenrijst, sriracha-creme fraiche – 17.-

Bijgerechten
frites, saffraanrisotto, geroosterde groenten – 3.50

desserts

Citroen merengue taart van Sweet Ima
met bloedsinaasappelijs – 7.-

Chocolademousse
met frambozensorbetijs, aardbei-cremeux – 7.-

Bloempotje
creme rabarber, rabarbercompote, browniecrumble, witte chocoladeijs – 7.-

Kaasplank
diverse kasen en lekkernijen – 13.-

Losse ijsbol te bestellen – 2.-

