4 GANGEN KERST DINER
SOEP & BREEKBROOD
GESERVEERD MET AIOLI & KRUIDENBOTER

TOMATENSOEP
basilicum

HOOFD

IBIZA BURGER

100% iers rund. sla. zoete ui. tomaat. augurk.
bacon. ibiza-saus.

BOSPADDENSTOELENSOEP
KREEFSTENSOEP

BEYOND MEAT BURGER

rivierkreeftjes

VOOR
RUNDERCARPACCIO CLASSICO

pesto. rucola. pijnboompitjes. parmezaanse kaas

RUNDERCARPACCIO IBIZA

truffelmayonaise. rucola. pijnboompitjes. oude
kaas

CALAMARES FRITOS

gefrituurde inktvisringen. citroen. knoflooksaus

GEROOKTE RIB-EYE SALADE

gerookte rib-eye. tomaat. rode ui. komkommer.

de ibiza burger met een plakje cheddar

plant based burger. sla. zoete ui. tomaat. augurk.
ibiza-saus

CREATE YOUR BURGER | +2,50

keuze uit: 100% rund. plant based burger. rode

NACHO IBIZA

nacho’s uit de oven. kaas. tomatensaus. crème
fraîche. rode ui. paprika

NACHO BBQ PULLED CHICKEN

nacho’s uit de oven. kaas. pulled chicken. rode ui.
paprika. bbq saus

SPARE-RIBS XL 700 GR | +12,50

WINTER WONDER

KIPSATE

2 x 100 gr spies. atjar. casave. satesaus

IBIZA’S KIPPETJE 450 GR

halve kip met ibiza-jus uit de oven

RISOTTO FUNGHI

romig. bospaddenstoelen. parmezaan

peper- of rode wijn saus. ibiza-jus. keuze: brood

BIEFSTUK 360 GR | +12,50
SISSENDE GAMBA’S

9 stuks easy peel gamba’s 16/20.
knoflookmarinade

SCHNITZEL 300 GR

room. groene kruiden. ui. kaas

dame blanche. brownie. chocolade mousse

iers weiderund. medium gebakken. champignon-.

GARNALEN COCKTAIL SALADE

GEGRATINEERDE CHAMPIGNONS

klassieker! milde oosterse marinade. knoflooksaus

BIEFSTUK 180 GR

SISSENDE GAMBA’S 18 ST | +12,50

cocktailsaus

CHOCOLATE SENSATION

kaas. ketchup. mayonaise. ibiza-saus of bbq saus

of friet

keuze uit wiener-, zigeuner-, jäger- en
champignonroomsaus

PAELLA GEMAAKT NAAR
IBIZA RECEPT
keuze uit veggie. kip. of vis

ZALMFILET 180 GR

vers. op de huid gebakken in de oven.
chineese hoisin saus. zoete ui

KEUZE UIT
TWEE PETIT GRAND DESSERTS

SPARE-RIBS 450 GR

ui. tomaat. komkommer. augurk. bacon. cheddar

mierikswortelmayo

roze garnalen. tomaat. rode ui. komkommer.

DESSERT

GESERVEERD MET FRIETJES. AARDAPPELKROKETJES & HARICOT VERT MET SPEK

CHEESE BURGER

verse bospaddenstoelen

€37,

50

KINDERMENU

T/M 10 JAAR
€15,00

Soepje naar keuze of mini nacho’s
Frietjes. kippenvleugeltjes, bitterballen of
frikandelletjes. appelmoes
Bolletje dame blanche of
churros 4 st.

churros. stoofpeer. kaneelijs

