
SMAAQT
eten & drinken

SMAAQT
LEKKERNIJ 

Coppa di parma

Paddenstoelen kroketjes

VOORGERECHTEN

HOOFDERECHTEN

Chorizo kroketjes

Mandje Brood

Carpaccio Couscous salade 
Met frisée, geitenkaas, granaatappel, gegrilde paprika
en amandel

Tonijn sashimi 
Met gepofte sjalot, een krokantje van zeewier,
oosterse salade en wasabi mayonaise 

Gegrilde Entrecote
Geserveerd met chimichurri, geroosterde
Roseval aardappeltjes, groene asperges en
gepofte tomaatjes

Buikspek Diamanthaas tataki

Pompoensoep
Met geroosterde pompoenpitten en truffelolie

Tournedos
Met pepersaus, gerookte knoflook
mousseline, gewokte spruitjes en gegrilde
bospeen
 

Met kokkels, gamba’s, bonito vlokken en
knoflookroomsaus

Roodbaars 
Met een beurre blanc van citroengras, paprika
crème, geglaceerde paksoi en doperwten

Paddenstoelen risotto 
Met truffelkaas en een 63graden gegaarde
eidooier

SmaaQt-burger
Angusburger op briochebol met bacon, cheddar,
tomaat en augurk. Geserveerd 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

€12,00

€23,50

€10,50

€10,50

€7,50

€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

Linguine al nero

Met een lak van hoisin, geserveerd met
gamba’s en een crème van pompoen en
kaviaar

Met een ponzu uien dressing, zoetzure wortel,
sojabonen en garlic sprouts

SmaaQt-Vegan Burger  
Vegan patty, bladsla, tomatensalsa,
krokante uien, met een salade en
huisgemaakte friet

€17,50 €18,50Saté van kippendijen
Geserveerd met satésaus, salade met atjar,
kroepoek en huisgemaakte friet

Salade carpaccio
ruffelmayonaise, Parmezaanse kaas,
croutons, rucola, pijnboompitten en
zongedroogde tomaatjes

  Poke Bowl tonijn sashimi
Sushi rijst, komkommer, bosui, avocado,
furikake kruiden, wortellinten, sojaboontjes,
chilivlokken en limoenmayonaise

€15,50€14,50

Brood met aioli, tapenade en olijven(4 stuks) met truffelmayonaise

Dun gesneden van de varkensschouder
geserveerd met crostini's

Portie huisgemaakte friet €3,50Portie zoete aardappel friet €4,50



DESSERTS

Appel tarte tatin
Met vanille ijs en bastogne crunch

Kaas Plankje Van Keff

COCKTAILS 

SPECIAALKOFFIE'S

4 soorten kaas met vijgen brood en appelstroop
Tip; bestel een glaasje rode port erbij!

Met yoghurt bosvruchten ijs en chocolade
crumble

€7,50

€10,50
€7,50

Hendrick's GIN

Nutella cheesecake

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  €3,50

€7,50

€7,50

€7,50

€7,50

Dame Blanche
Vanille ijs, warme chocolade saus, slagroom en 
 amandelschaafsel 

€6,50

€8,50Sticky toffee
Met pistache ijs, kletskop en slagroom

Scroppino
Citroensorbet, vodka en prosecco €7,50

Espresso martini
Met kahlúa, Absolut vodka en espresso 

€10,50

Crème brûlée 
Met vanille ijs

€7,50


