17.00
22.00

voorgerechten

salades

Kindergerechten

VOORGERECHTEN PROEVERIJ 15 pp
vanaf 2 personen
met vleeswaren, twee bruchette, brood
met smeersels en een harira soepje

KHOGREEN 15
met groene groenten, gedroogde ham,
brandnetelkaas, walnoten-koriandersalsa
en een desemboterham
zonder gedroogde ham 13

KINDERMENU DRIEGANGEN 13
tomatensoep, kindergerecht en
een kinderijsje

CARPACCIO VAN WEIDERUND 11
vers gesneden rundercarpaccio met
truffelmayonaise, kappertjes, bieslook,
rode ui, spekjes en oude brokkelkaas
ZALM 11
ambachtelijk gerookte zalm, gepickelde
rode biet, frisée, kruiden en yoghurtsaffraan dressing
BRUSCHETTE TASTING 7 1 2
een bruchette met verse tomatensalsa en
oude kaas en een bruchette met hummus
en geitenkaas
HARIRA 6
Midden-Oosterse soep van linzen
en kikkererwten, met kleine pittige
gehaktballetjes, crème fraîche en koriander
TOMATEN-PAPRIKASOEP 5 1 2
met salami, bosui, peterselie, gedroogde
tomaat, geroosterde paprika en een
broodstengel

Anti pasti
CHARCUTERIE 15
voldoende voor 2 personen
met fuet worst, mortadella, Napoli salami,
Serranoham, hummus, gemarineerde
olijven en brood
PROEVERIJ VAN VIER VLEESWAREN 8
Mortadella met pistache, Serranoham, fuet
worst en Napoli salami

The Big Taste

Tweegangenmenu 29 pp / v.a. 2 personen
Met dit sharing dinner proeft u van onze
lekkerste voor- en hoofdgerechten:
harira, carpaccio, kleine charcuterie,
twee bruschette, zalm met rode biet,
mini Simmentaler burger, kabeljauw,
Oosterse hoender, diamanthaas en frites
met mayonaise.

bistrogerechten
KALFSBURGER 18
op een briochebol, met Parmezaanse
kaas, tomatensalsa, oregano, jaune d’oeuf
saus en frites
RUNDERBURGER 17
op een bagnatbroodje, gemarineerd met
een lichtpikante Thaise curry, rode paprika
chimichurri, uien en frites
uit te breiden met bacon of kaas +1
KEKBURGER 17
vegetarische burger met kikkererwten,
rode uiencompôte, gegratineerd met
blauwe kaas en geserveerd met frites
RUNDERKÖFTE 17
met couscous, dadels, gedroogde
perzik, vadouvancrème, rode paprika,
geitenkaas en rode bietjes

BROOD MET SMEERSEL 5
rustiek brood met smeersel

MOVIE
MEALS
Khotinsky menu + bioscoop*
Big Taste + bioscoop*
Bistrogerecht + bioscoop*

PEULVRUCHTEN SALADE 14
salade met kikkererwten, linzen,
geroosterde pompoen, geitenroomkaas,
gedroogde tomaten en sumak

38
37
+8

* U ontvangt een voucher na betaling,
dit is nog geen reservering!

TOMATENSOEP 3 1 2
gebonden tomatensoep met lenteui
KINDERIJSJE 3 1 2
met strooisels en slagroom
Voor kindergerechten besteld door
volwassenen geldt een meerprijsr

khotinsky
theatermenu

Bereid met
seizoensproducten

DRIEGANGENMENU 30
VOORGERECHT
carpaccio met truffelmayonaise
kappertjes, spekjes, rucola en
oude brokkelkaas
~ of ~
Midden-Oosterse Harira soep met
een broodstengel van oude kaaspesto
HOOFDGERECHT
rouleau van maïskip met een
hoisinvulling, kruidige basmatirijst,
milde Viëtnamese currysaus en een
tempura van bimi
~ of ~
gegrilde gemarineerde zalmfilet met
kort gebakken fregola, venkel, saus van
tomaat en basilicum en een lichtpittige
salsa van olijven en harissa
DESSERT
panna cotta met roodfruitcompôte,
kokos, merengue en aardbeien sorbetijs

VEGAKÖFTE 17
met ras el hanout couscous, dadels,
gedroogde perziken pompoen met crème
van geroosterde paprika en geitenkaas
FISH & CHIPS 17
krokant gefrituurde kabeljauwfilet met een
korst van vadouvan, huisgemaakte atjar en
frites
OOSTERSE HOENDER 16
Oosters gemarineerde kipdrumstick met
ketjap-chilidip, huisgemaakte atjar en frites
FRITES MET MAYONAISE 3
portie ambachtelijke frites
met mayonaise

078 20 40 000 • www.khotinsky.com •

KINDERGERECHT 8
kroket, kip nuggets of mini burger (+1)
met frites, appelmoes en mayonaise
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Heeft u een allergie? Meld het ons!
Wij informeren u graag. Dieetwensen
kunnen prijsconsequenties hebben.

warme dranken

wijnen

Glas / Fles

Koffie
2,30
Cappuccino
2,60
Kindercappuccino
2,00
warme melk met mini marshmallows
Caffè latte
2,90
Latte macchiato
2,90
Espresso
2,30
Dubbele espresso
3,30
Ristretto
2,30
Espresso macchiato
2,50
Alle koffie’s zijn ook caffeïnevrij, met sojamelk
(+ 0,25) of als doppio (+ 1,-) te verkrijgen
Speciale koffie’s
v.a. 7,00
Muntthee met honing
3,00
Gemberwortel-citroenthee met honing
3,00
Thee van Het Theewinkeltje, per kop
2,40
Khotinsky thee, Ceylon, Earl Grey, Rooibos,
Groene Jasmijn, Granaatappel-Framboos
Warme chocolademelk/met slagroom 2,80/3,25

WIT
Camina Verdejo, Spanje
Calusari Chardonnay, Roemenië
Calusari Sauvignon Blanc, Roemenie
Les Berchets Viognier, Frankrijk
Zoete witte wijn, Duitsland (1 l.)

iets te vieren?

3,75 /23,00
4,25/25,00
4,50/26,00
4,75/27,00
3,75 /28,00

ROOD
Calusari Pinot Noir, Roemenië
Bonsai Syrah-Cabernet Sauvignon, Chili
La Buena Espera Merlot, Spanje
Andero Nero d’Avola, Italië

4,00/24,00
4,25/25,00
4,50/26,00
4,75/27,00

Khotinsky leent zich uitstekend voor
groepen, zowel zakelijk als privé!
☞ Uitgebreide lunch, borrel en diner
mogelijkheden
☞ Een besloten gedeelte wordt
gereserveerd voor jouw gezelschap
☞ Betaling middels factuur

ROSÉ
Duberny Syrah-Grenache, Frankrijk 4,50/26,00

mousserende wijn

Glas / Fles

Cava: Dominio de Requena, Spanje 4,50/29,00

Frisdranken

Likeuren & Buitenlands Gedist.

Ruim assortiment van frisdranken
v.a. 2,60
Huisgemaakte siroop met plat of
bruisend water
2,80
Ginger beer
4,25
Sourcy rood of blauw 0,20cl
2,50
Sourcy rood of blauw 0,75cl
4,80
Karaf water
2,50
de opbrengst gaat naar Stichting Water for Life

Ruim assortiment van likeuren en sterke
dranken, vraag er naar bij uw kelner
v.a. 4,00

Bieren tap
Jupiler 25cl
Hertog Jan 25cl
Leffe Blond 25cl
Wisseltap

3,00
3,20
4,10
...

Whisky
Tullamore Dew
Famous Grouse
Chivas Regal
Balvenie 12 jr
Glenfiddich 12 jr
Laphroaig 10 jr (Islay)
Aberlour a’Bunadh (Speyside)
Cardhu 12 jr
Jim Beam
Seagram’s VO

Bieren Fles

cocktails

Jupiler 0,0%
3,10
De Koninck
4,00
Duvel/Leffe 9o
v.a. 5,00
Trappistenbier Orval/Westmalle Tripel
5,50
Leffe Dubbel/Tripel
v.a. 4,50
Scotch C.T.S.
4,25
Schapenkopje, alle soorten
v.a. 5,00
Corona
5,00
Hertog-Jan Weizener
4,00
Belle-Vue Kriek
3,75
Hoegaarden wit/rosé
3,80
Liefmans Fruitesse
3,75
De Verboden Vrucht
5,00

Vraag naar onze cocktailkaart

CELERY GIN VAN RUTTE

Al sinds 1872 distilleert Rutte jenevers, gins en
likeuren In Dordrecht. Dat gebeurt vandaag
de dag nog op dezelfde wijze. Er worden
geen smaak- of kleurstoffen gebruikt. Alle
smaak en kleur is afkomstig van vers fruit,
kruiden en noten. De Celery Gin van Rutte
is onlangs in de USA in de prijzen gevallen.
Prachtig in balans, uitmuntend van smaak én
uniek in de wereld. Proef nu de perfecte GinTonic: Rutte celery Gin met
Fever Tree Tonic en Celery.
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Vraag naar de uitgebreide mogelijkheden
of kijk op www.khotinsky.com

4,00
4,50
6,00
8,00
7,00
8,00
11,00
7,50
4,50
4,50
v.a. 6,00

Wij hebben maar liefst 25 soorten gin en 6
soorten tonic in ons assortiment! Vraag naar de
‘perfect serve’!
Vørding
9,50
Fentimans Tonic, schijf sinaasappel, jeneverbes
Filliers
Fentimans Tonic, limoen zest

11,00

Rutte Celery Gin
Fever Tree Tonic, selderij

11,00

Haymans Sloe Gin
San Pellegrino, frambozen

8,00

Bobby’s
10,00
Fever Tree Tonic, schijf sinaasappel, kruidnagels
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koffie KHOMPLEET 8,50
koffie of cappuccino met diverse
zoetigheden
IJSKHO 8,00
frambozensorbet, melkchocolade ijs en
oreoijs, frambozengel, spongecake, witte
chocoladesaus en chocoladecrumble
PANNA COTTA 7,00
met roodfruitcompôte, kokos, merengue,
hazelnoot en aardbeien sorbetijs
CRÈME BRÛLÉE 7,00
met lavendel en witte chocolade
en mangosorbetijs
HUISGEMAAKTE BROWNIE 7,00
met ijs en zeezout-karamelsaus

Gin and Tonic

Hendrick’s
Fever Tree Mediterranean, rozenknopjes

DESSERTS

11,00

BLONDIE 6,50
met witte chocolade, cranberry
en sorbetijs
KINDERIJSJE 3,50
met strooisels en slagroom

Wij horen graag van u!
Met veel passie werken wij aan ons bedrijf. Uw mening is daarbij heel belangrijk. Wij vinden het bijzonder fijn om te
horen welke tips u ons wilt meegeven,
zodat we aan onze kwaliteit kunnen blijven werken. Wij vinden het natuurlijk ook
prettig om te horen wat u waardeert aan
Khotinsky! Vertel het aan onze medewerkers of laat een recensie achter op:
eet.nu, iens.nl, couverts.nl of tripadvisor.nl

