DOT streetfood menu
Soups

streetfood

Sides
Shang-hai paksoi
Met oestersaus en sesam

Full Moon in your spoon
Rode Thai currysoep met gamba, kokos,
pompoen en koriander (ook vega mogelijk)

8.50

Flute die pan pan
16.50
Tiradito van verse vis met maracuja,
sorbet van mango, popcorn, koriander en kokos

R.amen
Ramen Noodles met Asian roasted pork,
bosui en een 6 minuten eitje

11.50

Roses are red
Labneh met rozensiroop, gepofte rode biet,
pecannoten, dadel en vijg

15.50

The First Bao
16.50
Steamed Bao buns met sticky Korean chicken,
sesam en bosui

2 share
Go with the Flow!
Flatbread en pita met baba ganoush,
bieten hummus en feta kaas

11.75

Smash your own Quaca!
Maak je eigen quacamole en
scoop vervolgens je nacho’s!

8.50

The Sequel
16.50
Steamed Bao buns met rendang en Madamme
Jeanette piccalilly en atjar van rode kool
FaLaFuL
16.50
Falafel, pita, yoghurt dip, harissa en rode koolsalade

Salad bowls

Grilled Passion
22.50
Flame grilled steak uit de Josper met Picco de Gallo,
tortilla, zwarte bonencreme en ingemaakte pepertjes

Kim’s Secret Salad
16.50
Vietnamese salade met rijstnoedels, Nuoc Mam
vinaigrette, ingemaakte groenten en cashew noten.
+ gamba of kippendij
18.50

Bunny Chow
Zuid-Afrikaanse lamscurry met abrikozen en
aardappel in uitgehold brood

Freekeh Tabouleh!
Salade van parelcouscous met ras el hanout,
gegrilde paprika, abrikoos en amandel

Shakira Shakira
19.50
Shakshuka met paprika en pittige tomaat, ei en feta
(geserveerd met pita’s)

14.50

20.50

Smash it!
16.50
Smashed runderburger op brioche met cheddar,
guacamole, jalapeño en nacho’s
+ ook vegetarisch mogelijk met beyond meat burger 17.50

8.50

Loaded sweet potato fries
9.50
Met chipotle mayonaise, jalapeño en rode ui pickles
+ pulled chicken
13.00
Loaded fries
met truffel en Parmezaanse kaas

8.50

Nacho Pulled chicken
met BBQ saus, atjar van rode kool,
cheddar en guacamole

12.50

Nacho
9.50
met Pico de Gallo, guacamole, jalapeño en cheddar
Vegan mayo

0.75

SWEETs
Roger Rabbit
8.50
Carrotcake met ijs van kokos, witte chocolade
crumble, limoen en espuma van passievruchten
Cherry Blossom
Red velvet cookies met roomijs,
ingemaakte kersen en merengue

8.50

Lonnie & Donnie
Jasmijnrijst met Indonesische spekkoek,
mango sorbet en limoenblad

8.50

Heb je dieetwensen en/of allergieën? Vertel het ons!
= vegetarisch

