
 food sharing 
Welkom bij Twine drink & dine! Het team in de keuken heeft zorgvuldig voor jou heerlijke gerechten 
uitgekozen. Als je niet kan kiezen tussen al dat lekkers dan is er de mogelijkheid om verschillende 

gerechten met elkaar te delen. 
Bij het kiezen van een voorgerecht en hoofdgerecht adviseren wij twee voorgerechten en twee 

hoofdgerechten per persoon. Bij alleen een hoofdgerecht adviseren wij 3 gerechten per persoon.

  twine shared plank  
 
Laat je verrassen en ga voor een shared 
plank met heerlijke gerechten voor 2 
personen. 
 
Plank met voorgerechten  –  26.- 
Plank met hoofdgerechten  –  44.- 
 
 
 voorgerechten  

 
Coppa di Parma  –  6.-
Falafel   –   7.-
hummus, feta, paprika

Sticky Iberico fingers   –  8.-
met BBQ saus

Escargots   –  7.-
gegratineerd 6 stuks

Gravad Lax   –  8.-
Rilette van schelvis   –  7.-
Gerookte eendenborst   –  8.-
Geroosterde aubergine   –  7.-

 hoofdgerechten 

Gamba’s piri piri  –  8.-
Mini bapao  –  7.-
pulled chicken 2 stuks

Flat iron steak   –  12.-
met aardappelgratin

Sukade in eigen jus  –  11.-
Meerval beurre blanc  –  11.-
Zeebaars  –  11.-
met saffraanrisotto

Witlof tarte tatin  –  9.-



 

 voorgerechten 

Gravad lax 
rode biet, crème fraiche, koraal, appelkapper, quinoa, komkommer  –  11.-

Rillette van schelvis
linzen-limoen crème, gerookte amandel, groene asperge, haricot vert –  10.-

Gerookte eendenborst
rots paddestoel, duxelle, frissee, pepita, aceto  –  11.-

Ossenstaart bouillon
bleekselderij, knolselderij, crème van taleggio  –  8.-

Geroosterde aubergine
parelcouscous, tomatensalsa, little gem, yoghurtdip  –  10.-



 

 hoofdgerechten 

Flat iron steak
kimchi gemarineerd, aardappelgratin, diverse groenten  –  21.-

Sukade van rund
eigen jus, geroosterde pastinaak, polenta, truffelaardappelchips  –  20.-

Zeebaars
saffraanrisotto, groene asperge, doperwt, gefrituurde basilicum  –  20.-

Meerval
zoete aardappelcrème, spruiten, beurre blanc, venkel  –  19.-

Witlof
tarte tartin, blauwkaas, pommes paolo, notencrunch  –  17.-

Bijgerechten
frites, risotto, aardappelgratin, verse groenten  –  4.-



 desserts 

Bananencake
citrusgel, marcarpone, witte chocolade crunch, yoghurtijs  –  8.-

Tiramisu
pecannoten –  8.-

Crème brûlée
steranijs, speculaascrumble, appelsorbet  –  8.-

Kaasplateau
diverse kazen en lekkernijen  –  13.-

Losse ijsbol te bestellen  –  2.-

~ yoghurt ~

~ appelsorbet ~

~ vanille ~

Twine shared dessert
een dessertverrassing vanaf twee personen  –  16.- (2 personen)
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