ENSCHEDE
COFFEETIME
+/- 30 MINUTEN
PRIJS VOLW. €13.50

Koffie, cappuccino, latte,
(dubbele espresso of (verse)
thee | cheesecake & brownie van
patisserie Mrs. Brown uit
enschede of een Brabants
worstenbroodje

BREAKFAST
BUBBLES
+/- 60 MINUTEN
PRIJS VOLW. €28.50

Glaasje bubbels | gepocheerd ei
brioche | gerookte zalm | croissant
confituur | pain au chocolat |
yoghurt met granola

HIGH
TEA
+/- 60 MINUTEN

PRIJS VOLW. €31.50

Pot thee per twee personen |
Zalmtartaar met avocado |
sandwich cream cheese |
pompernikkel | selectie van
diverse zoetigheden |
bietensalade met hazelnoot
crunch

LUNCH
+/- 60 MINUTEN

PRIJS VOLW. €26.50

Boerenbrood | gepocheerd ei |
bourgondische kroket | quiche |
bospaddenstoelen creme soep|
bietenscheuten | bietensalade
met hazelnoot crunch

SMAKENRAD VIP
Het Smakenrad beschikt over
één VIP-gondel. Wil jij jouw
verdraaid leuke uitje nog iets
specialer maken, vraag naar de
opties via info@smakenrad.nl

BORREL
+/- 50 MINUTEN

PRIJS VOLW. €24.50

Inclusief twee drankjes keuze
uit: huiswijn, bier of frisdrank of
één cocktail | groentechips met
dip & gezoute popcorn en twee
bitterballen per persoon

SNACKS
BIJ TE BESTELLEN OP LOCATIE
Bourgondische bitterballen

8.50

Vegetarische bitterballen

8.50

Borrelplank - 2 personen

24.00

8 stuks
8 stuks

Kaas | rauweham | droge worst |
groentechips met dip |
bittergranituur | tafelzuur

BRITT & LYNN
Bekijk online de avonturen van
Britt & Lynn in het Smakenrad

DINER
2-GANGEN
+/- 120 MINUTEN
PRIJS VOLW. €39.95

VOORGERECHTEN
Zalmtartaar | avocado creme |
zoetzure komkommer |
mosterzaad
Carpaccio van black angus rund |
parmezaan | truffelcreme
Artisjok | mozzarella | crispy
sjalotten
HOOFDGERECHTEN

GESERVEERD MET FRIETHOES-FRITES

Bouillabaisse (vissoep) | prei |
kabeljauw |venkel | kriel | rouille
Duo van kalfssucade &
kalfslende | witlof |artisjok |
aardappelblini | kardamonjus
Geroosterde bloemkool crumble |
bloemkoolcreme | beurre
noisette | hazelnoot

DESSERTS
BIJ TE BESTELLEN OP LOCATIE
Kaasplank |selectie van vijf
soorten harde en zachte
kazen
Creme Brulee
Pastel de Nata | chocolade
mouse | caramel

15.50
8.50
8.50

