
SMAAQT
eten & drinken

SMAAQT
LEKKERNIJ

Coppa di parma

Paddenstoelen kroketjes

VOORGERECHTEN

HOOFDERECHTEN

Chorizo kroketjes

Mandje Brood

Carpaccio Gerookte Zalm
Papadum,Granny smith, wasabi mayonaise,
radijs en wakame salade 

Steak tartare
Eidooier 63 graden gegaard, 
Amsterdamse ui, crostini, truffel en
peterselie

Rib-eye
Zoete aardappel, mais, geroosterde prei en
Café de Paris

Tonijn tataki Burrata

Tom kha kai soep
Met lente-ui en kippendijen

Tournedos
Gepofte knoflook crème, 
bospeen,doperwten en romige pepersaus

Gamba’s, kokkels, zeekraal, 
bisque van langoustines en bonito vlokken

Roodbaarsfilet
Courgette crème, shisho, snijboon, gepofte
tomaat en saffraan beurre blanc

Taco’s
Mexicaanse groenten, kidney bonen,
tomatensalsa, guacamole en parmezaan

SmaaQt-burger
Angusburger op briochebol met bacon, cheddar,
tomaat en augurk. Met een salade en
huisgemaakte friet

Heeft u een allergie of een wens waar wij rekening mee moeten houden? Vraag
aan het personeel wat wij voor u kunnen betekenen!

€10,00

€5,95

€5,95

€ 5,50

€11,50

€11,50

€23,50

€10,50

€10,50

€7,00

€26,00

€20,50

€21,50

€18,50

€16,50

Truffelmayonaise, parmezaanse kaas,
croutons, rucola, pijnboompitten en
zongedroogde tomaatjes

€10,50

(4 stuks) met samurai mayonaise

Tagliatelle

Licht geschroeid met sesam, wasabi
mayonaise, meloen en marshmellow van soja

Gazpacho van gegrilde paprika, groene kruiden
olie en basilicum

Picanha
Polenta, doperwten, snijbonen, tomaat en
chimicurrie

€21,50 €18,50Saté van kippendijen
Geserveerd met satésaus, salade met atjar,
kroepoek en huisgemaakte friet

Krabbetjes van het varken
Langzaam gegaard met Cola bbq lak ,
coleslaw, friet en aioli 

Falafel
Artisjok crème met harissa, geroosterde
groenten uit de oven en dragon mayonaise

€18,50€18,50

Brood met aioli, tapenade en een schaaltje
olijven

(4 stuks) met truffelmayonaise

Mooi dun gesneden van de
varkensschouder geserveerd met crostini's

Portie huisgemaakte friet €3,50



DESSERTS

Sticky toffee
Pistache ijs, slagroom, kletskoppen en
caramel

Dame Blanche

COCKTAILS 

SPECIAALKOFFIE'S

Warme chocolade saus, slagroom,
amandelschaafsel en crumble van witte
chocolade

Ruby chocolade, merengue, dronken aardbeien
en munt

€7,50

€6,50€7,50

Hendrick's GIN

Aardbeien parfait

Met komkommer linten

Bobby's Gin
Sinaasappel & kruidnagel

Moscow Mule
Vodka, limoen, munt & gemberbier

Mojito
Rum, munt, limoen, suikersiroop &
bruiswater

Limonchill
Limonchello, indian tonic & limoen 

Aperol Spritz
Aperol, prosecco, sinaasappel & bruiswater

€9,50

€10,00

€9,00

€9,00

€9,50

€7,50

Irish Coffee
Jameson 

Spanish Coffee
Tia Maria of Licor 43

Italian Coffee
Amaretto

French Coffee
Grand Marnier

SmaaQt Coffee
caramelsiroop, melkschuim, koffie en slagroom 

€7,50

€7,50

€7,50

€7,50

Scroppino
Citroensorbet, wodka en prosecco

€7,50


