Taart & gebak
KOFFIE KHOMPLEET 8,50
koffie of cappuccino met diverse zoetigheden
en huisgemaakte koffielikeur
CHOCOLATE LOVE 4,50
chocoladetaart
APPLE CRUMBLE 4,25
appel-kruimeltaart met custard
N.Y. BAKED CHEESECAKE 4,00
cheesecake met bosvruchten-rabarberjam

MOVIE
MEALS
Bespaar bij Khotinsky op je
bioscoopkaartje!
Khotinsky menu + bioscoop*
Big Taste + bioscoop*
Bistrogerecht + bioscoop*
Kholunch + bioscoop*

36
35
23
21

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

BLONDIE 4,00
met cranberry en witte chocolade

lunchen of DINERen?
Vraag naar onze dag- of avondkaart!

high tea
per persoon 19,50 / duur: 1,5 uur
(vanaf 2 personen, alleen op reservering)
assortiment van ovenverse scones, taarten,
sandwiches, ambachtelijke quiche, een
tomaten-paprikasoepje en uiteraard thee

Uw event in Khotinsky
of op locatie?

Informeer naar de mogelijkheden
bij Fles & Mes catering events:
078 6356358 | info@flesenmes.nl
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/khotinsky

bij de borrel

OLIJVEN 4,00
GEMENGDE NOOTJES 3,00

BITTERBALLEN 5 st. 5,00/10 st. 10,00
ambachtelijke bitterballen met bietenmosterd
WARM BORRELGARNITUUR 12,00
drie bitterballen, drie fetasticks, drie
kaasstengels en zes samosa’s met
bietenmosterd en sweet chilli saus
VEGETARISCH WARM
BORRELGARNITUUR 10,50
drie fetasticks, drie kaasstengels, drie falaffels,
zes vegetarische samosa’s, alioli en bbq saus
KOUD BORRELGARNITUUR* 11,00
oude brokkelkaas, brandnetelkaas, fuetworst,
Felino salami en appelstroop
PROEVERIJ VAN VIER VLEESWAREN 8,00
Mortadella, Parmaham 20 maanden,
San Daniele ham 24 maanden en Felino salami
GEMENGD KOUD EN WARM
BITTERGARNITUUR* 16,00
salami, oude brokkelkaas, olijven, vier
bitterballen, zes samosa’s, zes falaffelballetjes,
bietenmosterd en alioli

VERS DESEMBROOD 3,50
rustiek brood met zhug- en knoflookboter
NACHOS 4,50
met guacamole en tomatensalsa
BUENO NACHOS* 8,50
uit de oven met crème fraîche, rode ui,
Edammer kaas, spekjes en guacamole

Wist je dat...
... je bij Khotinsky ook met een
groep terecht kunt voor een lunch,
borrel of diner?
... je bij ons ook heerlijk kan brunchen?
Dranken, pancakes, croissants en
zoetig- en hartigheden voor
21,50 p.p. (1,5 uur)
Vraag naar de mogelijkheden of kijk op
www.khotinsky.com

* Te bestellen tot keukensluiting
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