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lekker pitsen
Bruschetta  6.5
Gegrilde desem met tomaat, ingesmeerd met  
knoflook, Parmezaan en besprenkeld met extra  
virgin olijfolie, zout en peper.

Desembol 5.5
Brood van “Bikken&Bakken” met aïoli, roomboter, 
zeezout en extra virgin olijfolie.

Zoete olijven 3.5
Huisgemaakt met knoflook en zongedroogde tomaten.

Oesters 13.5
Vier oesters Gillardeau no 3, geserveerd met  
een heerlijke huisgemaakte vinaigrette.

Oesters per stuk 3.5

Plankje Pata Negra 9.5
Vers gesneden Spaanse Iberico ham met cornichons.

Naanbrood Hummus 6.5
Versgebakken knoflook en koriander naanbrood  
met een dip van huisgemaakte hummus, extra virgin 
olijfolie en verse kruiden.

Dim Sum 6.5
Gefrituurde kippasteitjes van de toko met soja, 
gembersaus en Spaanse peper. 

Salade Caprese 8.5
Verse buffelmozzarella, tomaten, basilicum en  
aceto balsamico

voorgerechten
Pomodori 6.0
Verse Italiaanse tomatensoep gemaakt van  
pomodori tomaten, bosui en taugé.

Tom Ka Kai 7.5
Pittige huisgemaakte Thaise soep met kokos, taugé, 
gerafelde kip en limoenblaadjes.

Carpaccio 10.5
Onze overheerlijke en welbekende carpaccio met 
rucola, huisgemaakte croutons, pijnboompitten en 
truffelmayonaise. Keuze uit oude kaas of Parmezaan.

Vegan Steak Tartaar 10.5
Huisgemaakte tomaten tartaar met gemarineerde 
beukenzwammen en vadouvan mayonaise. 
 
Tataki van Tonijn 12.5
Licht geschroeide tonijn met furikake,  
wasabimayonaise, soja en gember.

Black Tiger Gamba’s  11.0
Gemarineerde gepelde gamba’s in  
knoflook-kruidenboter. Keuze uit Garlic of Garlic Spicy.

Burrata 12.5
Verse Italiaanse kaas, gemaakt van Mozzarella en  
room, geserveerd met tomaat, pesto en aceto balsamico.

Gravad Lax 11.5
Heerlijke huisgemarineerde rauwe zalm met een 
mierikswortel crème.

Escargots 8.5
Escargots in looksaus
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Risotto van Burrata 18.5 
Saffraan risotto met gemarineerde sinaasappel,  
groene asperges en sinaasappel zeste.

Poké Bowl Vegan 13.5
Sushirijst, soja bonen, avocado, gemarineerde  
wortel, verse mango, zoetzure komkommer en  
een Oosterse saus.  
Suplement tataki van tonijn of huisgemarineerde  
zalm + 4.5

Satébowl 16.5
Gemarineerde varkenshaas puntjes met  
huisgemaakte satésaus, paksoi, salad pea,  
cassave en cashew. Keuze uit rijst of frietjes.

Burger ‘LeJeune’ 15.5
Briochebol met sesam van “Bikken&Bakken”  
met de welbekende overheerlijke hamburger van 
“Slagerij LeJeune”, sticky rode ui, little gem,  
vleestomaat, augurk en zoete aardappelfrietjes. 
Keuze uit onze homemade Korenbloem saus of 
truffelmayonaise. 

Bavette Steak 22.5
Getrancheerd rund, met Parmezaanse kaas,  
truffelolie, rucola en aceto. Geserveerd met frietjes.

Tournedos 180 gram 24.5
Petit Tournedos 90 gram 15.5
Keuze uit peper-of rode portsaus.  
Geserveerd met verse warme groenten en frietjes.

 
 

Bowl of Spare Ribs 19.5
Vleesrijke spare ribs die van het bot afvallen  
met chili- en huisgemaakte knoflooksaus.  
Geserveerd met frietjes en een frisse salade. 

Linguine Gamba’s 18.5
Pasta met Black Tiger Gamba’s, een romige  
pesto-saus, diverse groenten en rode peper.

Proeverij van Vis 19.5
Dagvers vispalet (bestaande uit roodbaars,  
kabeljauw, zalmfilet en een gamba) op een  
bedje van risotto en kreeftenjus.

Salade Bief 16.5
Heerlijke frisse salade met gemarineerde 
biefstukpuntjes, champignons, pijnboompitjes,  
croutons, cashew en knoflookdressing.

Geitenkaas-druiven salade 15.5
Maaltijdsalade met lauwwarme geitenkaas,  
knapperige walnoten, druiven, friszoete dressing  
en honing. Supplement Pata Negra + 7.5

Crispy Chicken salade 15.5
Maaltijdsalade met eigengemaakte gepaneerde krokante 
kipstukjes, zongedroogde tomaten, pijnboompit, 
appelkappertjes, sla en cashew. 

Vangst van de dag dagprijs
Dagelijks serveren wij een “vangst van de dag”.  
Vraag even naar de beschikbaarheid.

hoofdgerechten

voor de kids

hoofd
Crispy Chicken 7.5
Huisgemaakte krokante kipstukjes met frietjes  
en appelmoes.

Kinderbiefstukje {90 gram} 14.5
Petit Tournedos met frietjes en appelmoes.

Kinder Spare Ribs 10.5
Een half portie spare ribs met frietjes en appelmoes.

 
Pannenkoekstapeltjes 5.0
Gebakken American Pancakes met banaan,  
spek of naturel. 

Pasta Bolognese 7.5
Spaghetti met huisgemaakte zoete tomatensaus  
en met gehakt van “Slagerij Le Jeune”.

voor
Pomodori soepje 3.5
Tomatensoep met gehaktballetjes van 
“Slagerij Le Jeune”.

 

 
 
Mini carpaccio 7.5
Onze welbekende carpaccio in het klein van  
rund met rucola, oude klaas, croutons,  
pijnboompitten en truffelmayo.
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Carrotcake 5.5
Huisgemaakte carrotcake met mascarpone crème.

Dame Blanche 6.5
Vanille-ijs met warme chocolade saus en slagroom.

Fromages 9.5
Drie soorten kaasjes van “Lekkernij Tilburg”.

Limoncello Tiramisu 7.5
Huisgemaakte friszoete tiramisu van Limoncello  
met aardbeien.

Aardbeien Romanoff 7.5
Aardbeien, vanille-ijs en romanoff.

Tante Hannies appeltaart 5.5
Huisgemaakt warm appeltaartje met pecannoten, 
krentjes, een bolletje vanille-ijs en slagroom. 

Hazelnoot slagroom progrès 5.5
Overheerlijk zachte progrès van Patisserie  
Walter van Erven.

na

voor de kids
Kinderfeestje 3.5
Vanille-ijs met leuke versiering.

Magnum 2.5
Classic, Almond of White.

Kleintje Dame Blanche 4.5
Bolletje vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom.

Kleintje aardbeien Romanoff 5.5
Aardbeien, vanille-ijs en Romanoff.

 
 
 
 
 

nagerechten
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Healthy Granola Bowl 6.5
Griekse yoghurt met hartige granola, honing en  
vers fruit. 

Pomodori  6.0
Verse Italiaanse tomatensoep gemaakt  
van pomodori tomaten, bosui en taugé. Geserveerd  
met robuust gesneden desembrood en roomboter.

Poké bowl  13.5
Sushirijst, sojabonen, avocado, gemarineerde wortel, 
verse mango, zoetzure komkommer en een Oosterse 
saus.  
Supplement tataki van tonijn of  
huis gemarineerde zalm.  +4.5

Thaise Kipsandwich  8.5
Grove gesneden boterhammen met oosters 
gemarineerde kip, paprika, rode ui, taugé, bosui,  
rode peper en cashew.

Crispy Chicken  8.5
Open Sandwich met krokante kipstukjes,  
zongedroogde tomaten, pijnboompit, appelkappertjes,
sla en truffelmayonaise. 
 

Satébowl     16.5
Gemarineerde varkenshaas puntjes met  
huisgemaakte satésaus, paksoi, salad pea,  
cassave en cashew. Keuze uit rijst of frietjes.

Burger ‘LeJeune’     15.5
Briochebol met sesam van “Bikken&Bakken” met de 
welbekende hamburger van “Slagerij LeJeune”.
Sticky rode ui, little gem, vleestomaat, augurk en zoete 
aardappelfrietjes. Keuze uit onze homemade Korenbloem 
saus of truffelmayonaise. 

Scharreleitjes    8,5
Drie gebakken uitloopeitjes op twee grove gesneden 
zuurdesem boterhammen met boeren achterham van 
‘Slagerij LeJeune’ en Jong belegen kaas van ‘Boerderij  
De Walhoeve’. 
Extra keuze uit bacon    +1.0
 
Salade Bief    16.5
Heerlijke frisse salade met gemarineerde  
biefstukpuntjes en champignons, pijnboompitjes, 
croutons, cashew en knoflookdressing.
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Avocado Smash  8.5
Verse avocado, soja bonen, lime, gekookt  
scharreleitje en chili mayo.

Carpaccio  10.5
Carpaccio van rund met rucola, oude kaas, croutons, 
pijnboompitten en truffelmayo.

Huisgemarineerde zalm  10.5
Met rode ui, little gem en mierikswortel crème fraiche.

Tonijnsalade  8.5
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes.

Filet de Parma  7.5
Onze welbekende filet americain met rode ui. 

Martino  8.5
Filet de Parma met augurk, rode ui,  
appelkappertjes en pittige saus.

Geitenbrie Fenegriek van  
‘Boerderij de Walhoeve’  10.5
Lauwwarme geitenbrie met pata negra,  
walnoten, honing, rucola en aceto.

Bourgondische vleessalade  
van ‘Slagerij LeJeune’  8.0
Een stukje overheerlijke nostalgie uit Tilburg.

Huisgemaakte vissalade  8.5
Romige salade van krab en roze garnalen.

Kroketjes  7.5
Keuze uit 2 bourgondische rundvlees kroketten, 
vegetarisch. of garnaal +4.5

Lunchmomentje vlees of vega  10.5
Een pomodori soepje, twee grof gesneden boterhammen, 
belegd met een vlees of vega kroketje en een grof 
gesneden boterham met beleg naar keuze.

OPEN SANDWICH 
Grof gesneden boterhammen van Bikken & Bakken, keuze uit wit of bruin brood



koffie
Lungo 2.5
Cappuccino 2.7
Espresso 2.4
Doppio  3.7
Flat White  3.8
Havermelk/Sojamelk + 0.4
Caffe Latte  2.8
Cortado  2.6
Latte Macchiato  3.4
Chai Latte  3.3
Dirty Chai Latte 4.3
Decafé + 0.3  / Slagroom + 0.5

choco
Warme Chocomel 3.0
Slagroom + 0.5 

verse thee
Verse muntthee  3.0
Verse gemberthee 3.0
Honing + 0.5

losse  
veine thee 

Delicate Earl Grey klassiek & mild
Een stijlvolle melange van zwarte thee 
met een verfrissende, zachte smaak. Deze 
klassieker is gearomatiseerd met een 
natuurlijke bergamotolie. Het frisse karakter 
van de bergamot geeft deze thee een extra 
bite. 

Pink Rose & Lime bloemig & subtiel
De bloemige tonen en subtiele fruitaroma’s 
maakt deze melange uniek. Deze zwarte 
thee smaakt als een wandeling in een 
rozentuin. Het lichte bloemenaroma van 
rozenblaadjes in combinatie met subtiele 
aroma’s van sinaasappel maakt deze thee 
onweerstaanbaar. 

Pearl of Paradise zonnig & zoet
Een mooie groene thee met het fruitige 
van ananas, appel en banaan geven u 
een paradijselijk gevoel. Een groene thee 
met toevoegingen van tropisch fruit. 
Deze lichtzoete verleiding is er voor ieder 
geluksmoment van de dag.

 

Puur Rood Bos natuurlijk, vol & lichtzoet
Rood Bos, natuurlijk met een volle 
lichtzoete smaak. Deze thee heeft een 
ontspannende werking en staat bekend 
als cafeïnevrij alternatief voor zwarte en 
groene thee. 
 
Classic Ceylon rijk & karakteristiek
Een high-grown blad-thee met een verfijnd 
karakter een intens krachtige smaak. Deze 
smaakvolle, krachtige zwarte thee dankt 
haar verfijnde karakter aan de hoogte 
waarop de Ceylon is geteeld.  

Sencha Natural Leaf vol, fris & grassig
De klassieker onder de groene thee heeft 
een frisse volle smaak met geurig aroma.  
De klassieker onder de groene theeën wordt 
op unieke wijze bereidt, de jonge bladeren 
worden kort gestoomd waardoor alle mooie 
eigenschappen van deze thee worden 
behouden.  

Veine Dromen fluweelzacht & zuiver
Een dromerig melange met onder andere 
citroengras, pepermunt, kamille en 
rozenbloesem. Droom weg met Veine 
Dromen en geniet van deze fluweelzachte 
zuivere melange. 

veine thee
 
Oolong levendig & zacht
Oolong heeft kenmerken van zowel zwarte 
als groene thee en biedt daarmee het beste 
van twee werelden! De levendige smaak van 
groene thee heeft de overhand met zachte 
en frisse karakteristieken.
 
Darjeeling karakteristiek & kruidig
Deze karakteristieke zwarte thee 
is afkomstig van de voet van de 
Himalayagebergte en heeft een smaak die je 
tot grote hoogte laat stijgen. De thee heeft 
een kenmerkende bloemige, kruidige smaak 
en geur.
 
Jasmijnparels fluweelzacht & bloemig
Sluit je ogen en waan jezelf in een 
weelderige Chinese bloesemtuin! De fijne 
melange van witte thee en jasmijnparels 
is zacht als fluweel en tegelijkertijd intens 
bloemig. Zowel de kleur als de smaak is licht 
en helder.

koffie & thee
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