Magic CHICKEN
Gemarineerde kippenbouten,
keuze uit zoet of pittig

€ 16,50

Daghap

Een wisselend gerecht van
maandag t/m donderdag

3 gangen menu

Dagelijks
geopend
Ma. t/m Do. 07.00 - 01.00
Vrijdag 07.00 - 03.00
Zaterdag 08.00 - 03.00
Zondag 08.00 - 01.00

DiNerkaart

Informeer naar de mogelijkheden
€ 19,50

Vis gerechten
Zalmmoot naturel
€ 15,50
Zalmmoot Rembrandt, 	€ 16,50
gebakken zalmmoot met Noorse
garnalen en lente uitjes
€ 16,50
Zalmmoot Picasso, zalmmoot met
verse vruchten en gembersaus
€ 16,50
Scampi ’s, ongepelde gamba ’s
met roergebakken groenten
in oestersaus
€ 22,50
Gebakken sliptongetjes, in roomboter
gebakken sliptongetjes
€ 22,50
Zeetong meunière of Zeetong met verse
vruchten en gember 
dagprijs
Alle visgerechten worden
geserveerd met frites en een frisse salade

feestje?
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Voor het geven van een
bedrijfsborrel, kinderfeestje of partij?
Vraag het ons gerust!

Koude
voorgerechten

Gerookte zalm, geserveerd met toast 	€ 13,50
Carpaccio, dun gesneden ossenhaas,
pesto, rucola en Parmezaanse kaas
€ 13,50
Caprese, mozzarella, pesto en tomaat € 12,50
Vitello tonato, dungesneden kalfsvlees,
tonijnsaus, rucola en kappertjes
€ 13,50
Krab(surimi) cocktail gerookte zalm
ei en wasabi, geserveerd met toast
€ 11,50

Warme
voorgerechten

Hot gamba, gebakken gepelde gamba ’s
in een mild pittige chili/knoflooksaus 	€ 13,50
Verse champignons uit de oven met
een gesmolten roquefort*
€ 10,50
Escargôts provençaal, in de kruidenboter
gegratineerde slakken*
€ 10,50
Gamba ’s pil pil, gepelde garnalen
gegratineerd in knoflook met
Spaanse pepers uit de oven*
€ 13,50
* dit gerecht komt uit de oven,
houdt u rekening met enige wachttijd

Soepen
Soep van de chef
€ 5,50
Franse uiensoep met croutons
en gesmolten kaass
€ 7,00
Huisgemaakte kreeftensoep
€ 9,75
* alle soepen worden geserveerd met stokbrood

Dinerkaart
Salades

Gebakken garnalen en bacon
Gerookte kipfilet, gebakken
champignons en bacon
Warme geitenkaas en honing
Surf & Turf met gebakken
ossenhaas en gamba ’s
Caesar met Parmezaanse kaas,
gegrilde kip, bacon en croutons

€ 12,50
€ 12,50
€ 14,50
€ 16,50
€ 15,50

Vleesgerechten

Black AngusRib Eye (van Fontijn) 	€ 22,50
Entrecôte
€ 23,50
Kip van de plank,
onbeperkt gemarineerde kip 		
€ 17,50
Combina van de plank, combinatie van spareribs
en gemarineerde kip, let op niet onbeperkt € 18,50
Vleespotje “Abina”, stukjes gesauteerde
ossenhaas in een pittige jachtsaus
€ 19,50
Vleespotje “Jakarta”, stukjes gesauteerde
ossenhaas in een pittige sojasaus met
diverse groenten
€ 19,50
Kippotje “Bangkok”, stukjes kipfilet in een
pittige/zoete saus met diverse groenten
€ 16,50
Wiener schnitzel, gepaneerde
varkensschnitzel van 200 gram
€ 16,50
Sauté schnitzel, gepaneerde varkensschnitzel
met gebakken champignons en uitjes
€ 17,50
Kalfslever ouderwets gebakken
met spek en uitjes
€ 19,50

Tournedos

Naturel
€ 24,00
Champignonroomsaus, Roquefortsaus,
Sauté gebakken champignons en uien,
Pepersaus, uit de pan met jus, Bali traditioneel met
sambal pittigen jus
€ 2,75

Abina specials
Spareribs

Spareribs Abina (zoet) of Diablo (pittig)
of Abiablo (mix van zoet en pittig)
onbeperkt
€ 21,50

Saté

Varkenshaas of kipsaté met frites
Varkenshaas saté Bali of
kipsaté Bali met frites

€ 16,50
€ 17,50

Mosselen

(gekookt in witte wijn met groente)
Naturel
€ 23,50
Provençaal, witte wijn, kruiden, knoflook € 24,50
Lombok pittige Oosterse kruidenbouillon € 24,50
Uit Zeeland, mosterd, spek en aardappel € 24,50
Seizoensgebonden

Vegetarisch
Vegetarisch gerecht

€ 12,50

