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FOOD & BITES
OESTERS (2 ST)

9.50

FOCCACIA [v]

5.50

SMOKED SARDINES

8.50

O
O
D

Oesters met framboos mignonette
of grapefruit Spritz granite

Met rozemarijn en truffelmayo

Knoflook toast belegd met pittige
tomatensaus en gerookte sardines

BEEF TATAKI s p e c i a l

13.50

TONIJN TARTAAR s p e c i a l

13.50

GARNALENKROKETJES

11.50

TRUFFELFRIET [v]

6.50

IBÉRICO KROKETJES

8.50

BITTERBALLEN

8.50

BBQ COOKIE [v] s p e c i a l

9.50

Geserveerd met orange ponzu, crispy
knoflook en ui
Geserveerd met Japanse yuzu-kaffir
lime, avocado en furikake

Geserveerd met tarragon mayo en
verse peterselie

HOUSE SMOKED PASTRAMI

8.50

Heerlijke huisgerookte pastrami
geserveerd met uien chutney

Parmezaan en gremolata on top!
Geserveerd met truffelmayo

BRUSCHETTA [v]

7.50

Gegrild brood met tomaten salade
en basilicum

Geserveerd met gerookte paprika aioli

SMOKED BEEF TOSTADAS

8.50

Knapperige mini maïs tortilla's
met smoked beef en avocado

SUSHI ROLLS

[V] VEGETARISCH, OF KAN OP VERZOEK
VEGETARISCH WORDEN GEMAAKT

SPICY SALMON ROLL

14.50

SPICY TUNA ROLL

14.50

TEMPURA SHRIMP ROLL

14.50

SUSHI ROLL VEGA [v]

13.50

CHICKEN TEMPURA ROLL

14.50

Zalm / komkommer / avocado

Tonijn / komkommer / avocado

Geserveerd met grove mosterd

BY THE ROAST CLUB

BBQ cookie met chocolade, gebrande
marshmallow, vanille ijs en een
rokerige bourbon caramel

Garnaal / spicy mayo / togarashi

Groene asperges / komkommer / avocado

Gefrituurde kip / avocado / spicy mayo

REPUBLIC PLATTER
19.50 p.p. (vanaf 2 pers.)

Bruschetta / garnalenkroketjes
chicken karaage / smoked beef tostadas
toast met smoked sardines / oude kaas
worst / bitterballen

VOOR GROEPEN
Ben je met meer dan 8 personen? Bekijk
dan hier onze mogelijkheden voor groepen.

LUXURY PLATTER
24.50 p.p. (vanaf 2 pers.)

Oesters / gerookte pastrami / bruschetta
garnalenkroketjes / smoked beef tostadas
karaage / toast met smoked sardines
oude kaas / sushi

