
VOORGERECHTEN HOOFDGERECHTEN
Soep van de dag  
Verse en gezonde seizoensgebonden groentesoep.

Pakora
Gefrituurde groenten in kikkererwtenbeslag met Indiase 
kruiden, geserveerd met munt chutney.

Rice Paper Rolls 
Vietnamese rice paper rolls met groenten, tempeh
en een pittige satésaus.

Vegetable Tofu Skewers
Gegrilde groenten met tofu en yakitori saus.

Japanese Avocado & Nori Tempura 
Gefrituurde avocado met een puree van tamari, sesam en 
koriander.

Garlic Naan & Homemade chutney
Versgebakken knoflook naan, geserveerd met
huisgemaakte chutney’s

Guacamole & Cheese Nachos 
Huisgemaakte tortilla chips met bonen, guacamole,
zure room en gesmolten kaas.

Mix van voorgerechten 
Een mix van onze favoriete voorgerechten.
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MAALTIJDSALADES

Green Power Salad
Groene salade met asperges, sugar snaps,
haricots verts, baby spinazie,
avocado en Dulse (zeewier).
Met een Aziatische  wasabi & citrus dressing.

Tempeh, cashew & vegetables
Geïnspireerd op de Indonesische keuken; salade 
met versnipperde kool, verse seizoensgebonden 
groenten, tempeh, taugé en rauwe cashewnoten in 
zoetzure dressing van limoen, tamari en agave.
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Traditional Mexican
Blauwe mais tortilla’s met zwarte bonen, zoete aardappel, pulled jackfruit en limoen. 
Geserveerd met verse salsa, kaas, guacamole en salade.

Flavours of India    
Traditionele Noord - Indiase thali.
- Dahl / Linzencurry.
- Saag Paneer/ Spinazie en Indiase kaas curry.
- Chana Masala / Een authentieke curry met kikkererwten in een kruidige 
tomatensaus.
- Korma / Milde gele curry met kokos.
Geserveerd met basmati rijst,  chutney, chapati en raita. 
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EXTRA ADDINGS
Satésaus, Pittige saus, Zure room, Indiase chutney, Indiase raita
Guacamole, Tempeh, Rode rijst, Huisgemaakte chapati
Kleine groene salade  
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Indian Kitchari 
Traditinele Indiase superfood met mungbonen, rijst en groenten. Geserveerd met  chutney 
en raita. Gegarneerd met gesmolten kaas.

Zuidoost - Aziatische Coconut curry 
Thaise kokos curry met citroengras, limoenblad, seizoensgebonden groenten en tofu. 
Gegarneerd met verse koriander, geserveerd met basmati rijst en  chutney.

Tofu Tikka Masala 
Indiase Masala curry met ui, tomaat, paprika en tofu. Geserveerd met chapati,
 chutney en basmati rijst.

Safran Paneer Masala
Een romige aromatische Indiase kaas curry met Paprika, kouseband en Kashmir Safran.

Red Enchilada 
Mais tortillas gevuld met een mix veganistisch gehakt en zwarte bonen. Gegareneerd met een 
rode salsa en gesmolten kaas. Geserveerd met rijst, guacamole en pico de gallo.

PIZZA’S
We love shrooms 
Wilde paddenstoelen, spinazie, walnoten, knoflook en truffelolie met veganistische kaas.

The Greek 
Tomatensaus, gesmolten kaas, feta kaas, extra vergine olijfolie, groene paprika,
rode uien en olijven.

Buffalo Soldier 
Tomaten, buffalo mozzarella, basilicum en zwarte peper.

Vegan Veggie 
Met paprika, courgette, kalamata olijven, rode uien, artichoke en veganistische kaas.

Cheese please --- groot of  klein (voor kinderen)
Klassieke pizza Margherita met tomatensaus en gesmolten kaas.
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