
Lunch

Spicy meatball | 12
Oosterse gehaktbal, chili mayo
en gefrituurde uitjes (stokbrood)

Eggs Benedict | 9
Mu�in bun met een gepocheerd ei,
pittige hollandaise

Buikspek | 9
Bao bun met langzaam gegaard buikspek,
zoetzure komkommer, gefrituurde uitjes en
Sriracha mayo

Kip | 8
Kipsaté, crispy bacon, zoetzure komkommer,
tomaat en limoenmayo

Tosti | 8
Kipsaté, pindakaas, taugé,
kaas van de Grote Markt

Seitan | 10
Bao bun met Seitan, zoetzure
komkommer en hoisin saus

Korean fried chicken | 10
Bao bun met krokante kippendij,
frisse groentes

Voorgerechten

Pappadum met chili dips | 5

Brood met kruidenboter & pittige aioli | 5

Krokante garnalen | 5
Met Sriracha mayonnaise

Beef tataki | 8
Met Soja-chilli saus

Dim sum | 5
Met soja-chilli saus (vegetarisch) 

Dessert

Brownie met passievruchtcrème | 6

Spekkoek, vanille ijs | 7

Gegrilde ananas, kokosijs | 7

Cookie dough | 8
Vanille ijs, karamel saus met tamarinde

5 spiesjes 
geserv�rd met onze  to�

saté saus en zoetzure komko�er

 fri�e salade en verschi�ende

bijpa�ende sausjes

Koreaanse Ceviche | 8
Tijgermelk met kalamansi, limoen mayonaise,
frisse groentes en pappadum

Maiskoekjes | 6
Geserveerd met Sriracha mayo

Tom kha kai |6
Thaise kippensoep

Mixed starter |16
Mix van verschillende voorgerechten
per 2 personen te bestellen

Hoofdgerechten

Roast red pork | 17
Fel rode marinade

Bief | 17
Saté van bavette, Indische marinade

Sweet chicken | 17
Saté van kippendij, Indische marinade

Tok of the town | 18
Wisselende kipsaté

Vietnamese ground beef | 17
Saté van gekruid gehakt

Black tiger prawns | 18
Grote garnalen van de houtskool grill

Tempeh | 17
Marinade van kokos, kerrie en koriander

Surf & turf | 18
Drie bief spiesjes & vier tiger prawns

Tok & Turf | 18
Drie kip & drie bief saté

TOTT mix- L | 20
Mix van saté: 2x kip 2x beef 2x varken 1x garnaal en 1x vegan

Wil je meer TOTT? Bestel de XL versie voor een meerprijs van 4,-
                                                                                         (2 sate extra)
Extra pittig? Voeg onze spicy TOTT saus aan jouw saté toe voor maar 1,-

Bijgerecht keuze uit friet of rijst 

Soepen

Tom kha kai | 6
Thaise kippensoep met paddenstoelen
en bosui

Noodle soup | 6
Krachtige oosterse bouillon met pulled chicken
en courgette, bosui en chili olie

Salades

Kip | 10
Kipsaté, frisse groentes, verse kruiden,
krokante uitjes en limoenmayo

Bief | 12
Biefsaté, frisse groentes, verse kruiden,
krokante uitjes en sriracha mayo

Seitan | 13
Seitan, frisse groentes, verse kruiden,
krokante uitjes en limoen mayo

Warme Dranken

Ko�ie | 2,60
Espresso | 2,60
Dubbele espresso | 3,50
Ko�ie verkeerd | 3,25
Latte macchiato | 3,50
Cappuccino | 3,25
Thee | 2,75
Muntthee | 3,50
Gemberthee | 3,50

Irish Co�ee | 7,50
Spanish Co�ee | 7,50
Italian Co�ee | 7,50
French Co�ee | 7,50

Dessertwijn

Rocca dei Forti | 5

ALLERGENEN?
Scan deze qr code voor meer informatie over onze kaart


