LUNCHKLASSIEKERS TOT 17:00
Sandwich | kaas van Booij | duindoorn | spinazie | zeekraal V

8,5

Ambachtelijk gemaakte koemelk kaas uit Streefkerk met frisse chutney van
duindoornbessen.

Sandwich | rib-eye | koffiemayonaise | kruidensla LV

9

Brioche | Aloha fried chicken | miso | kimchi | frietjes LV

12,5

Drie maanden gerijpte rib-eye in een marinade van piment en Aloha koffie.

Kippendij gepaneerd in krokante quinoa met huisgemaakte kimchi.

Soep | brood | baba ganoush VG

7

Wisselende soep van het seizoen met Vlaamsch Broodhuys brood.

Oesterzwamkroketten (2st.) | brood | mosterd | zoetzuur VG

8,5

Aloha’s huisgemaakte kroketten, een klassieker die nooit verveelt!

BLT | baba ganoush | sla | tomaat VG

8,5

Smeuiige aubergine uit het Westland met licht pikante tomaat.

BORRELGERECHTEN
Oesterzwambitterballen (4st) | koffiemayo V

5,5

De oesterzwammen zijn gekweekt op koffiedik en de mayo is gemaakt met Aloha koffie.

Bloemkoolnuggets | groentenmayo VG

6,5

We verwerken de gehele bloemkool, van steel tot blad. Van de roosjes maken we
“nuggets”, gepaneerd in broodkruim en specerijen.

Verse friet | limoenmayo V

4,5

Dubbel gebakken Rotterdamse friet van Hollandse aardappelen.

Kaas van Booij | Rotterdamse honing | Aloha koffie

V/GV

8,5

Vrouwelijke kaasmaker in de meest ambachtelijke kaasmakerij in Streefkerk!
Verrassend lekker met pure honing uit de stad en vers gemalen Aloha koffie!

Nachos | Hollandse bonenstoof | pinda | aardappel VG/GV

8,5

Traditioneel gemaakte Mexicaanse mais tortilla’s uit….
Uithoorn en een bonenstoof met Peruaanse twist van chef Lydia Carrera.

Gebakken dumplings (6st) | kaas | koolrabi | kimchi mayo V

7,5

Fusion snack met romige kaas van Booij en kimchi van o.a bloemkoolblad.

Noten | olijven | tortilla chips VG
Gerookte amandelen, olijven met lavasolie en tortilla chips.

6

Zacht gekookt eitje | koffieschuim | bonen V

3,5

Mix van verse bonen en peulvruchten uit Lutjebroek. Te lekker om te delen!

Brood | koolzaadolie I zeezout VG

3

Vlaamsch Broodhuys brood met de Hollandse vervanger van olijfolie.

GERECHTEN OM TE DELEN
De gerechten zijn bedoeld om te delen, maar dit hoeft natuurlijk niet.
De bediening helpt graag met het geven van een heerlijk, eerlijk advies.

Wortel | witlof | bruine boter | geitenkwark | hazelnoot V

7,75

Oerwortelen gegaard in “groenten as” gemaakt van gebrande schillen.

Rib-eye carpaccio | paddenstoel | knol bottarga | lavas GV/LV

10,5

Drie maanden gerijpt en licht gerookt. Vers gesneden zoals ’t hoort.

Zeebaarstartaar | komkommer | yoghurt | wakamé I munt GV

9

Schmidt Zeevis levert dagelijks verse vis afkomstig uit Nederlands water.

Ingelegde mosselen | koolrabi | oost-indische kers GV/LV

7,25

“Ceviche” bereiding van mosselen afgemaakt met peterselie olie.

“Pulled Oesterzwam” | flensjes | Aloha’s hoisin | groenten VG

11

Tempura van “Rotterzwammen”, lokaal geteeld en op koffiedik gegroeid!

Sukade | romesco | rozemarijn | courgette | uienjus LV

12,5

De saus is van gefermenteerde rode paprika en rozemarijn uit Aloha’s tuin.

Broodgebakken vis | brandade | radijs I zeekraal I wei-saus GV

11,5

De Noordzee zit vol met lekkere en onbekende vis; tijd om die te ontdekken!

Rode kool | Tomasu | amandel | kimchi-botersaus V

11,5

Rode kool saai? Niet met deze explosie aan verrassende aardse smaken!

Aubergine | pindasaus | amandelcrème | broodkruim VG

8

Huisgemaakte miso en Tomasu zijn het geheim van deze Rotterdamse “sate”.

NAGERECHTEN
Chocoladetaart | duindoornsorbet V

7,5

De zure duindoornbesjes groeien o.a. in de duinen van Hoek van Holland.

Broodpudding | peer | koffie | karamel VG

7,5

Brood gooi je niet weg! Daar maak je “pudding” van.

Pannacotta | olijfolie | vlierbessen | witte chocolade V

7,5

Een pannacotta met verse room van Booij en Hollandse vlierbessen.

Hoorntje (2 bollen) | gouden discodip V
Deze oer-Hollandse klassieker is geschikt voor alle leeftijden.

3,5

