
 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  

 
Gewokte kokkels   –   8.- 
Falafel sriracha mayonaise   –   8.- 
Mini bapao met pulled chicken  –  7.- 
Oesters met rode wijnazijn 
en sjalot, 2 stuks –  7.- 
Coppa di Parma (50g)  –  5.- 
Eendenborst gerookt 
met couscous  –  6.-
Gravad Lax met rode biet  –  8.-
Burrata met zoete aardappel  –  7.-
Geitenkaas 
met fenegriek en biet  –  6.-

 hoofdgerechten 

Gamba piri piri  –  8.-
Indiase dahl  –  8.-
Flat Iron steak 
met aardappelpuree  –  10.-
Kalfssukade in eigen jus  –  10.-
Iberico fingers met BBQ saus  –  8.-
Schelvisfilet met 
witte wijn-mosterd saus  –  10.-
Zeebaarsfilet met paella  –  10.-



 

 voorgerechten 

Steak tartaar 
aangemaakt met sjalot / cornichon / kappertjes, 

piccalilly crème, kwartelei, crouton  –  10.-

Gerookte eendenborst
couscous, mango-miso gel, kimchi, eendenlever crème, nori krokant –  10.-

Gravad Lax
ingelegd met rode biet, citroen-roomkaas, dille, komkommer  –  10.-

Tom Kha Kai
kip, taugé, bosui, gebakken ui, koriander, rode paprika  –  7.50

Burrata of scampi
zoete aardappelcrème, roodlof, little gem, aceto, cassave chips,

pistache crunch, radijs  –  11.-

Rode biet 
geitenkaas met fenegriek, gerookte amandel, red chard, truffelmayonaise  –  8.-



 

 hoofdgerechten 

Kalfssukade in eigen jus
hutspot van oer groenten, gebakken uitjes, brocolli, 

witlof met sinaasappel  –  20.-

Flat Iron Steak
chimichurri, gestoofde bospeen, bleekselderij, aardappelpuree, truffelchips  –  20.-

Zeebaarsfilet
paella van schelp- en schaaldieren, tomaat, doperwt  –  19.-

Schelvisfilet
polenta, gebakken beukenzwammetjes, pompoen, 

spruiten, witte wijn-mosterd saus  –  19.-

Indiase Dahl
naanbrood, citroenrijst, sriracha-crème fraîche  –  17.-

Bijgerechten
frites, paella, aardappelpuree, gemengde groenten  –  3.50



 desserts 

Limoncello Panna Cotta
mokka crème, citroen-witte chocolade macaron, 

chocolade mousse, yoghurt-limoncello ijs  –  8.-

Brownie
advocaat-crème, popcorn, caramel, amarene kersen-ijs  –  8.-

Kaasplank
diverse kazen en lekkernijen  –  13.-

Losse ijsbol te bestellen  –  2.-

~ yoghurt-limoncello ~

~ amarene kersen ~

~ stracciatella ~

~ vanille ~

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