-Spuiplein 41lunch - tapas - diner - drinks
-CocktailsMojito classic

-Menu-

Cocktail maison

7,50

wisselende cocktail

Terrine van wijting en
Argentijnse gamba

Cosmopolitan

7,50

vodka, triple sec, cranberry, limoen

Pornstar martini

asperge - lamsoor - paprikacoulis

∞

6,25

munt, rum, limoen

8,50

Vanille vodka, passievrucht

Black Angus entrecote en asperges

Negroni

7,50

granaatappelpitten - chimichurri - zoete aarappelchips

rode martini, campari, gin

Gevulde chocoladebol en pinda

gin, cava, sinaasappel

∞

cookiedough - pindapraline - koffieschuim

2-gangen hoofdgerecht en dessert 33,00
2-gangen voor- en hoofdgerecht 34,50
3-gangen 39,50
Wijnarrangement, 3 glazen wijn incl. water 18,50

-TongetjesdagIedere dinsdag is het tongetjesdag!
Tongetjes eten voor een leuke
prijs.
2 stuks 16,50
3 stuks 19,50

Mimosa ‘41’

6,50

Old fashioned

7,50

whiskey, bitters, suiker

Espresso martini ‘41’

7,50

Bees Knees

7,00

espresso, tonka, vodka
Gin, honing, citroen

Lemon spritz

7,50

Limoncello, cava

-MocktailsMojito appel
Non Maison
Home made ice tea
Seedlip met tonic

5,50
7,50
4,00
8,50

-Gin & Tonic-

-Tea room-

vanaf 11u00

Franse appeltaart
uit eigen keuken - frangipane

3,50

Wafels (tot 16u00)
met boter en suiker 4,50
met suiker en slagroom 5,50

Pannenkoeken (tot 16u00)
met bruine suiker, poedersuiker of stroop 5,50
met slagroom 6,50

Incl. fever tree tonic
Bulldog
Copper head
Hendrick's
Bobby's dry
The Botanist
Monkey 47
Tanqueray
Gin Mare
Bombay sapphire
O’live the original

10,50
15,00
11,75
10,50
11,25
15,00
8,00
15,00
8,50
13,00

Kijk ook eens bij de koffiebites voor iets
lekkers bij de koffie

Welkom bij Restaurant Spuiplein 41.
Op onze menukaart vindt u allemaal leuke gerechten. Onze opzet is om herkenbare producten
net even iets anders te presenteren dan normaal.
Alles wordt in huis gemaakt en daardoor kunnen wij heel vaak onze gerechten aanpassen aan de
gewenste diëten of intoleranties.
Zin in een spannende cocktail of bijpassende wijnen vraag het aan onze bediening!
Eet en drink met veel tafel plezier.

Heeft u een allergie? Meld het ons!

-Lunch-

vanaf 12u00 tot 16u00

Waldkornbol met gerookte zalmsalade

-Tapas / to share-

vanaf 12u00

Creuse nr. 3 natuur

8,50

3,00 p/st.

Waldkornbol met carpaccio

Oester oriëntaal

pepertruffelmayonaise - Parmezaanse kaas - tuinkers

komkommer - rode peper - gember - soja

8,50

3,50 p/st.

Waldkornbol Veggie

Oester rockefeller

roomkaas - avocado - tomaat - tuinkers

gegratineerd - boter - groene kruiden

8,50

3,50 p/st.

Broodje met 2 vleeskroketten

Bordje Charcuterie en crostini’s

waldkornbol - gebakken ui - mosterdmayonaise - chili
olie

14,50

8,50

Wrap met pulled pork
coleslaw - bbq saus - Parmezaanse kaas

10,50

kalfsvlees - mortadella - parmaham - spinata
romana - tomatentapenade

Gegrilde coquilles met asperge
crème brûlée van asperges - kruidenvinaigrette

16,50

Boneless spareribs puur vlees (100 gr.)
Flammkuchen vegetarisch

sambal - aioli - schorseneren

mozzarella - tomaat - rode ui

10,50

8,50

rode ui - kaas - avocado

Soft taco’s met tonijn (3 st.)
kimchi - limoen - asperges - wasabi (kan ook
vegetarisch met avocado)

10,50

13,50

Flammkuchen met parmaham

Zeeuws brood en eieren (uitsmijter)
beenham - cheddar - coleslaw

7,00

Gegratineerde tosti van Zeeuws brood
beenham - cheddar - coleslaw

7,00

12- uurtje lunchplank
Vlees
tomatensoep - draadjesvleeskroket mortadella - Zeeuws brood - blauwe
druiven

10,50

Vis

Spicy chorizo kroketjes (4 st.)
aioli

7,00

Nacho’s met roomkaas

tomaat - emmentaler

5,50

Gefrituurde calamari
paprika - venkel - tartaarsaus

9,50

Portie vongole
groene kruiden - knoflook - jalapeño

13,50

Gegratineerde Argentijnse gamba’s (5 st.)
groene kruiden - paprika - kerrie - tomaat

garnalenbisque - garnalenkroket huisgerookte zalmsalade - Zeeuws brood blauwe druiven

17,50

12,00

tomaat - gerookte mozzerella - basilicum balsamico

Vegetarisch

13,50

tomatensoep - kaaskroket - avocadodip Zeeuws brood - blauwe druiven

10,50

-Tapas on the tablevanaf 12u00
Leuke en lekkere tapas, selectie gemaakt
door de chef. dit wordt per 2 personen
geserveerd

Geserveerd in 3 gangen, (8 tapas) , eerst
koud/lauw, daarna warm, als laatste
zoete tapas.
85,00 per 2 pers.
Koude/lauwe en warme tapas, verdeeld
over 2 gangen (totaal 5 tapas)
50,00 per 2 pers.
Geserveerd in 2 gangen (5 tapas), eerst
warm daarna zoete tapas.
42,50 per 2 pers.

Salade Caprese

Loempia met krab
avocado - sriracha

9,50

Parmaham en asperges
tomaatbasilicum - parmezaan - cashewnoot

12,50

Tataki van kalf
venkel - soja - schorseneer

15,00

Terrine van wijting en Argentijnse gamba
asperge - lamsoor - paprikacoulis

14,50

Rundvleesbitterbal
mosterdmayonaise

1,00 p/s

Scampi- knoflook bitterbal
srirachamayonaise

1,50 p/s

Brood en dips
aioli - tomatentapenade - avocadodip

7,50

-Voorgerechten klassiekers-

-Hoofdgerechten-

vanaf 12u00

vanaf 12u00

Variatie van garnaal
garnalenkroketje - garnalenbisque - garnalencocktail

Biefstuk van de haas (200 gr.)
tarte tatin van witlof - knolselderpuree - asperge

17,50

23,50

Carpaccio van rundvlees

Sauzen 2,50 euro
Peper armagnac
Madeira gepofte knoflook

truffelpepermayonaise - parmezaan - tuinkers

12,50

Klassieke steak tartaar (100 gr.)
augurk - parmezaan - kappertjes - rode ui

15,00

Scampi’s tequila

tomaat - knoflook - jalapeño - roomboter

16,50

2 Garnalenkroketten
kropsla - garnalen - srirachamayo

16,50

Tomatensoep met pittige balletjes
crème fraîche - basilicumpesto (kan vegetarisch
zonder balletjes)

7,50

Rijkgevulde vissoep
rouille - vongole - garnalen - verschillende vis

14,50
De voorgerechten worden standaard met brood en
boter geserveerd

Boneless Spareribs puur vlees (200 gr.)
sambal - aioli - schorseneer

21,50

Zachtgegaarde varkenswangetjes
boschampignons - knabbelspek
19,50

Hamburger ‘smokey goodness’

pulled pork - bbq saus - parmezaantruffelschuim kimchi

20,50

Steak tartaar (200 gr.)
augurk - parmezaan - kappertjes - rode ui
25,50

Asperges met ham en ei
beenham - ei - hollandaisesaus - krieltjes

23,50

Gebakken falafel
Hutekase - tarwegras - cashewnoot - aioli

19,50

Het is ook erg leuk en lekker om
tapas te kiezen als voorgerecht.

Trofi pasta
champignons - kaasschuim - soja dressing

16,50

Gebakken kabeljauwhaas

= een vegetarische gerecht of het kan
aangepast worden zodat het vegetarisch is

asperges - lamsoor - parmezaanschuim - tomaat

24,50

Visbord '41'
verschillende vis van het seizoen - krokante gamba vongole - gegratineerde oester - garnalensaus

27,50

-Dessertsvanaf 12u00

Tapasdessert voor 2 personen
4 verschillende kleine dessertjes

15,00

Gevulde chocoladebol en pinda
cookiedough - pindapraline - koffieschuim

8,50

Reuze macaron
rabarber - aardbei

8,50

Dame Blanche
vanille ijs - chocoladesaus - gold mascarponecrème

8,50

Franse appeltaart
uit eigen keuken - frangipane

3,50

Glaasje dessertwijn

vraag naar de selectie
Irish, french, italian, spanish coffee
7,50

Luxe koffie
koffie, boluslikeur en een bonbon

4,95

Gebakken roggevleugel
kappertjes - aardappelkaantjes

25,00

Gebakken tongetjes (3st.)
salade - tartaarsaus

24,50

Gebakken paling
salade - tartaarsaus

29,50
Bij de hoofdgerechten heeft u de keuze uit
friet of krieltjes
1 keuze per 2 personen

-Koffie bitesNog wel zin in iets zoets bij de koffie, maar is een
dessert te veel? Kies iets van de koffie bites.

•kleine Luikse wafel met rood fruit en
Callebaut gold crème
4,50
•Homemade magnum ‘41’ 4,50
•Chocolade krokantjes met mascarponedip
2,50
•Slagroom eclair met karamelsaus 3,50

-Kinderkaart-

-VoorgerechtenSoep van de dag
3,50

Garnalen cocktail
7,50

Scampi uit de oven (4 stuks)
7,50

Brood met dips
2,50

-HoofdgerechtenSlibtongetje met frietjes en komkommer(1stuk)
9

Kroket, frikandel of kipnuggets met frietjes en appelmoes
6,50

Runderbiefstuk met frietjes en komkommer
15

Boneless spareribs

(100 gr. puur vlees)

met frietjes en komkommer

10,50

-ToetjesVanille ijs met slagroom en chocoladesaus
4,50

Chocolade, of aardbeien ijs met slagroom
4,50

Taartje met witte chococrème
3,50

-Aperitieven-

-Cocktails-

Cava
Hugo
Kirr
Aperol spritz
Picon
Ricard

5,50
4,25
4,95
5,95
4,50
5,00

Mojito classic

Campari
Martini
Sherry
Port
Pineau des
Charentes
Crodino 0.0%

4,00
3,95
3,50
4,75
4,75

Whiskey sour

-Mocktails5,95

munt, rum, limoen

Cocktail maison

7,50

Wisselende cocktail

Cosmopolitan

-Gin & Tonic5,60

Whiskey, citroen, suiker

7,50

rode martini, campari, gin

French 75

5,50

gin, cava, citroen

3,50

Manhattan

6,50

whiskey, martini, bitters

Martini floreale
0.0%

3.00

Espresso Martini ‘41’

4,75
7,50
4,00
7,50

7,50

vodka, triple sec,
cranberry, limoen

Negroni

Mojito appel
Non Maison
Home made ice tea
Seedlip met tonic

7,50

Espresso, Tonka, vodka

Incl. fever tree tonic
Bulldog gin
Copper head
Hendrick's
Bobby's gin
Tanqueray
Opihr gin
Monkey 47
Gin Mare
Bombay

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

-FrisdrankCoca cola | zero

2,50

-Warme drank-

Ice tea | ice tea
green
Sprite

2,75

Koffie

2,50

-Digestieven-

2,50

Tonic |
Bitterlemon
Fanta | Cassis
Ginger Ale
Appeleare
Sinaasappeleare
Rivella
Gerolsteiner
Apple
Chocomelk
Spa blauw | rood

2,50

Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd

2,50
2,75
2,75

Licor 43
Limoncello
Amaretto

5,25
5,25
4,95

2,50
2,50
3,00
3,75
2,75
2,75

Latte Macchiato
Thee
Verse munt thee
Verse gember thee
Warme chocomelk
slagroom

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
0,50

Baileys
Grappa
Tia Maria
Cointreau
Grand Marnier
Sambuca

4,95
4,50
4,75
5,50
6,25
5,25

Spa 0,75 l rood |
blauw

5,00

2,75
2,50

-Bieren vat-

-Cognac-

Jupiler
0,25l
0,33l
0,50l

2,80
3,75
5,60

Hertog Jan 0,25l
Leffe blond
Leffe donker

2,80
3,95
3,95

-Whisk(e)y

Calvados
Joseph guy v.s.
Courvoisier v.s.o.p.
Remy Martin v.s.o.p.

5,50
5,75
8,50
8,75

Vermeersen Zondebok

5,50

Trippel LeFort
Westmalle tripel
Karmeliet tripel

5,50
5,50
5,35

Radler
Lindemans Kriek
Liefmans Fruitesse

2,95
4,50
4,00

-Bieren fles-

Buffalo trace
Jameson
Paddy’s
Monkey shoulder
Glenfiddich 12 years
Laphroaig 10 years
Highland Park 12 years

5,95
4,75
4,75
8,00
8,75
8,75
8,75

-Wijnen-

Vedett pils
Hoegaarden
Vermeersen wit

4,50
3,50
4,00

Brugse zot blond
La Chouffe blond
Omer
Duvel
Brouwerij ’T IJ IPA

5,50
5,50
5,50
4,50
5,95

Orval
Brugse zot dubbel
Westmalle dubbel

5,75
5,75
4,50

Vraag naar de wijnkaart
Witte wijn
Chardonnay
Sauvignon Blanc

4,00
4,00

Rode wijn
Merlot
Cabernet Sauvignon

4,00
4,00

Rosé wijn
Bavaria wit 0,0%
Jupiler pils 0,0%
Radler 0,0%

2,85
2,50
2,95

Grenache
Esteio rosé

4,00
4,00

