-Spuiplein 41meat - fish - drinks - bites

Welkom bij Restaurant Spuiplein 41.
Op onze menukaart vind je allemaal leuke gerechten. Onze opzet is om herkenbare producten net
even iets anders te presenteren dan normaal.
Alles wordt bij ons zelf gemaakt en daardoor kunnen wij heel vaak onze gerechten aanpassen
aan de gewenste diëten of intoleranties.
Ook als vegetariër kun je hier terecht. Vraag naar onze vegetarische kaart!
Zin in een spannende cocktail of bijpassende wijnen vraag het aan onze bediening!
Eet en drink met veel tafel plezier.
Wifi: netwerk Spuiplein 41 wachtwoord: spuiplein2015

De keuken is geopend vanaf 12uur.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

-SushidagElke laatste donderdag van de maand is het bij ons sushidag!
In het restaurant maar ook om af te halen.
Voor de take- away vragen wij je om voor 14.00 uur ‘s middags te bestellen en dan kan je
deze na 17.00 uur komen afhalen. Wil je het in het restaurant nuttigen, dan kan het
gewoon ter plekke besteld worden.

Sushi
Nigiri met makreel 6 st. 6 euro
Nigiri met geschroeide zalm 6 st. 7 euro
Sushi tonijn 6 st. met wasabi 7 euro
Sushi surimi 6 st. met wasabi 6 euro
Hosomaki met tonijn, mayonaise en lente ui 7,50 euro
Sushi assortiment
3x tonijn, 3x surimi, 3x vegetarisch, 2x nigiri zalm en sashimi van roodbaars
18,50 euro
Poké bowls
Poké bowl met tonijn 12,50 euro
Poké bowl vegetarisch 10 euro
Sashimi’s
Tonijn 12,50 euro
Roodbaars 10 euro
Je kan, tot 14.00u de bestelling aan ons doorgeven via telefoon (0117383712),
email (info@spuiplein41.nl) of whatsapp (0612251784). Daarna maken wij jouw
bestelling klaar en kan je het vanaf 17.00u ophalen.

-Selectie van de chefVietnamese ceviche van zeebaars
rijstvel - thaise basilicum

of

Duo van buikspek
kroketje - kruidige rijst - pinda - ketjap

∞

zeeduivel van de bbq
prei - bouillabaissebitterbal - selder

of

Runderentrecote
bordelaisesaus - gegerilde avocadosalade

∞

Brownie
yoghurt - bloedsinaasappel

2-gangen hoofdgerecht en dessert 28,50
2-gangen voor- en hoofdgerecht 30,00
3-gangen 35,00

-Sushidag-

-TongetjesdagIedere dinsdag is het
tongetjesdag!
Tongetjes eten voor een leuke
prijs.
2 stuks 15,50
3 stuks 18,50

-Gin & Tonic-

-CocktailsMojito Classic
Cocktail maison
Helsinki Long Drink

5,95
6,50
5,50

gin en pink grapefruit

-Mocktailsnon alcohol
mojito appel
Home made ice tea
Seedlip met tonic

Elke laatste donderdag
van de maand hebben we
sushi- dag. Ook om af te
halen.
Houd de website in de
gaten voor het aanbod.

4,75
4,00
5,50

Bulldog gin + Fever tree Aromatic tonic
Copper head + Fever tree Elderflower
V2C gin + Fever tree Indian tonic
Hendrick's + Fever tree Indian tonic
Filliers dry + Fever tree Elderflower
Bobby's gin + Fever tree Clementine tonic
Opihr gin + Fever tree Mediterranean
Monkey 47 + Fever tree Aromatic tonic
Tanqueray + Fever tree Indian tonic
Gin Mare + Fever tree Mediterranean
Bombay + Fever tree Indian tonic

10,50
15,00
12,50
11,75
11,50
9,95
9,50
15,00
7,50
15,00
7,50

-Lunch van 12u00 tot 16u00

Focaccia met huisgemaakte pastramiham
koolsalade- pijnboompit - sriracha

-Bites/ tapas gehele dagvanaf 12u00

Oester nr. 3

8,50

2,75 p/st.

Focaccia met gerookte zalm

Gemarineerde oester nr. 3

crème fraiche - koolsalade - groene kruiden

zoet zuur komkommersap - roze peper - anijs

8,50

3,00 p/st.

Focaccia met krokante pulled pork

Steak tartaar 50 gr.

bbqsaus - koolsalade - kaasschuim

9,50

Focaccia Veggie
roomkaas - avocado - tomaat

8,50

6,00

Bordje pastramiham
5,00

Scampi 3 stuks
Basilicum - tomaat - knoflook

Uitsmijter met bruin of wit brood
3 gebakken eieren - ham - kaas

8,50

4,50

Rundvleesbitterbal
1,00 p/st.

Omelet met garnalen met bruin of wit
brood
groene kruiden

11,50

Triple tosti van bruin of wit brood
ham en kaas

7,50

Bouillabaisse bitterbal
1,20 p/st.

Manchego kaas 200 gr.
8,50

Nacho’s met avocado, kaas, tomaat en
kruidenkaas

12-uurtje

5,50

Vlees

Portie schelpjes

Soep en kroket van het seizoen - achterham
- eisalade - boerenbrood - meloen

7,50

12,50

Knoflook - kruidenolie

Buikspek met srirachamayonaise

Vis

5,00

garnalensoep en garnalenkroket gerookte zalm - eisalade - boerenbrood meloen

Foccacia brood met kruidenboter
2,50

12,50

Flammkuchen met geitenkaas
groene kruiden - tomaat
12,50

Vissalade
gerookte zalm - gerookte paling - lauw warme scampi

15,00

Selectie van de chef
5 bites voor 2 personen
25,00

-Voorgerechten-

-Hoofdgerechten-

vanaf 12u00

vanaf 12u00

Hollandse garnalen

Gerechten van de green egg

gemarineerde tomaat - avocado

16,50

Gegrilde ossenhaas

Variatie van garnaal
garnalenkroketje - garnalensoepje - garnalencocktail

15,00

Carpaccio licht gerookt in hooi
basilicumpesto - parmezaan

13,50

Steak tartaar
piccalilymayonaise - zoetzure ui - parmezaan

13,50

200 gram - gemarineerde tomaat - aardappel

25,00

Sauzen 2,50 euro
Peperroomsaus
Bordelaisesaus
Bearnaisesaus
gebakken champignons
Entrecote 250 gr.
bordelaisesaus - gegrilde avocado salade

Vitello tonato
dragon - kalf - tonijn

15,00

22,50

Krokante kalfszwezerik
bordelaisesaus - rode biet - groene kool

Vietnamese ceviche van zeebaars
rijstvel - thaise basilicum

15,00

24,50

Hamburger ‘smokey goodness’
buikspek - pulled pork - bbq saus - kaasschuim

Duo van buikspek
kroketje - kruidige rijst - pinda - ketjap

18,50

12,50

Vis

Flammkuchen met geitenkaas

Visbord '41'

groene kruiden - tomaat

12,50

Scampi’s ‘41’ classic 6 st.
spek - knoflook - room - Ricard

15,00

verschillede visfilets van het seizoen en garnalen schelpjes - gemarineerde oester - garnalensaus

25,50

Gevulde Noordzeekrab
Vadouvanschuim - aardappel - garnalen

2 Garnalenkroketten
salade - cocktailsaus

16,50

28,50

Open ‘ravioli’
kreeft - langoustine - mosselen - vadouvanschuim

Suggestiesoep
vraag het de bediening

6,00

25,50

Roggevleugel
appelkapper - spinazie - aardappelkaantjes

Rijk gevulde vissoep
garnalen - verschillende vissoorten - peterselie

7,50

26,50

Gebakken kabeljauw en brandade
kaasschuim - spinazie - sambalkrokant

-BijgerechtenFocaccia voor 2 personen - boter - 2,50
Portie friet - 2,50

23,50

Zeeduivel van de bbq
prei - bouillabaissebitterbal - selder

21,50

Gebakken paling
salade - kruidenmayonaise

29,50

Mosselen 1,3 kg
natuur

23,50

Mosselen uit de oven 1 kg
tomaat - kruiden - roomboter - emmentaler

25,50

-DessertsDame Blanche 'classic'
vanille ijs - chocoladesaus

8,00

Brownie
yoghurt - bloedsinaasappel

8,00

Franse appeltaart

-Koffie bites-

uit eigen keuken - frangipane

3,50

Crème brûlée
limoen - rabarbersorbet - mascarpone

8,00

Grand dessert voor 2 personen
vraag het aan de bediening

16,00

Glaasje dessertwijn
5,50

Luxe koffie

koffie, boluslikeur en bonbon

4,95

Espresso martini
7,50

Irish coffee
French coffee
Italian coffee
Spanish coffee

7,50
7,50
7,50
7,50

Nog wel zin in iets zoets bij de koffie, maar
is een dessert te veel? Kies iets van de
koffie bites.
•Verrassingshoorntje 1,50
•brownie 3,50
•financiers (4 st.) 2,00
•Chocolade krokantjes met mascarponedip
2,00

-AperitievenCava
Hugo
Kirr
Aperol Spritz
Picon
Ricard
Campari
Martini
Sherry
Port
Pineau des Charentes
Crodino (non alcohol)

5,50
3,75
3,95
5,75
4,50
4,00
3,85
2,95
2,75
4,75
4,75
3,50

-CocktailsMojito Classic
Cocktail maison
Helsinki Long Drink

5,95
6,50
5,50

gin en pink grapefruit

-Mocktailsnon alcohol
mojito appel
Home made ice tea
Seedlip met tonic

4,75
4,00
7,50

-Gin & TonicBulldog gin + Fever tree Aromatic tonic
Copper head + Fever tree Elderflower
V2C gin + Fever tree Indian tonic
Hendrick's + Fever tree Indian tonic
Filliers dry + Fever tree Elderflower
Bobby's gin + Fever tree Clementine tonic
Opihr gin + Fever tree Mediterranean
Monkey 47 + Fever tree Aromatic tonic
Tanqueray + Fever tree Indian tonic
Gin Mare + Fever tree Mediterranean
Bombay + Fever tree Indian tonic

-FrisdrankenCoca Cola | zero
2,50
Ice tea | ice tea green 2,55
Sprite
2,50
Tonic | Bitterlemon
2,50
Fanta | Cassis
2,50
Appeleare
3,00
Sinaasappeleare
3,75
Rivella
2,60
Tomatensap
2,60
Gerolsteiner Apple
2,60
Chocomelk
2,65
Spa blauw | rood
2,50
Spa 0,75 l rood | blauw 5,00

10,50
15,00
12,50
11,75
11,50
9,95
9,50
15,00
7,50
15,00
7,50

-Koffie-

Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Thee
Verse munt thee
Warme chocomelk
Slagroom
Irish coffee
French coffee
Italian coffee
Spanish coffee
Espresso martini

-DigestievenLicor 43
Limoncello
Amaretto
Baileys
Grappa
Tia Maria
Cointreau
Grand Marnier
Sambuca

2,50
2,50
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
0,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

5,15
5,15
4,90
4,90
4,50
4,65
5,50
6,25
5,25

-Whisk(e)ysJ&B
Jameson
Glenfiddich 12 years
Ballantine’s
Jack Daniel’s
Monkey Shoulder
Laphroaig 10 years

4,50
4,75
8,00
3,70
5,65
7,75
9,50

-CognacRemy Martin v.s.o.p.
Calvados
Courvoisier V.S.O.P.
Joseph Guy V.S.

9,50
5,00
8,50
5,00

-Wijnenvraag naar de wijnkaart
Witte wijn
Chardonnay
Sauvignon Blanc

3,95
3,95

Rode wijn
Merlot
Cabernet Sauvignon

3,95
3,95

Rosé wijn
Syrah
Tempranillo

3,95
3,95

-Bieren van het vatJupiler
0,25 l | 0,33l | 0,50l
2,80 | 3,75 | 5,60
Hertog Jan

0,25l

| pils 2,80

Leffe blond | donker 3,95

-Bieren flesHoegaarden
Orval

3,00
5,50

Brugse Zot blond
Vedett blond
La Chouffe blond
La Trappe blond
Duvel

5,50
4,50
5,50
4,50
4,50

La Trappe tripel
Westmalle tripel
Karmeliet tripel

4,50
5,50
5,35

La Trappe dubbel
Westmalle dubbel

4,50
4,50

Radler
Lindemans Kriek
Liefmans Fruitesse

2,95
4,50
3,75

Bavaria wit bier 0.0% 2,50
Radler 0.0%
2,95
Jupiler pils 0.0%
2,50

-Kinderkaart-

-VoorgerechtenSoep van de dag
3,50

Garnalen cocktail
7,50

Gamba’s uit de oven (3 stuks)
7,50

-HoofdgerechtenStukje visfilet en een
gamba met
garnalensaus
15

Runderbiefstuk

Slibtongetje (1stuk)
9

Kroket of frikandel
6,50

15

natuurlijk lekker met frietjes en appelmoes!

Kinderijsje
aardbeienijs en vanilleijs
met slagroom
3,50

Dame Blanche
4,50

-Vegetarisch-

Hieronder staan een aantal vegetarische gerechtjes. Met
deze gerechtjes kun je heel leuk je lunch of diner naar
eigen smaak invullen.
Combineer 2 of 3 gerechtjes om een volledig diner te
nuttigen.
Alle gerechtjes worden geserveerd in de vorm van een
voorgerecht.

Dagsoep
6 euro

Avocadosalade - spinazie - vadouvan kruiden sambal
11,50 euro

Kaaskroket - piccalillycrème - salade
8,50 euro

Aardappelgnocchi - sambalolie kruidensaus - parmezaan
10 euro

Flammkuchen met geitenkaas - groene kruiden tomaat
12,50 euro

Flammkuchen met avocado - tomaat - rode ui
12,50 euro

Little gem - gemarineerde tomaat - kaasschuim pijnboompit
10 euro

