taart & gebak

MOVIE
MEALS

koffie KHOMPLEET 8,50
koffie of cappuccino met diverse zoetigheden
APPLE CRUMBLE 4,50
appel-kruimeltaart met slagroom
N.Y. BAKED CHEESECAKE 4,50
cheesecake met bosvruchten-rabarberjam
SELVA NERA 4,75
chocoladetaart met kersen

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

38
37
+8
+8

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

WISSELENDE TAART v.a. 4,25
vraag ernaar bij een medewerker
BLONDIE 3,50
met cranberry en witte chocolade
BROWNIE 4,00
met walnoot, huisgemaakt

Uw event in Khotinsky
of op locatie?

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

078 20 40 000 • www.khotinsky.com •

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

lunchen of dineren?
Vraag naar onze dag- of avondkaart!
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bij de borrel

NACHOS 4 1 2

met crème fraîche met tomaat**,
kaas en tomatensalsa

BITTERBALLEN 5 st. 5 / 10 st. 10
ambachtelijke bitterballen met bietenmosterd

BUENO NACHOS* 9

uit de oven, met crème fraîche**, rode ui,
Edammer kaas en salsa

GEMENGD BORRELGARNITUUR 15 ST. 11
samosa’s, bitterballen, krokante kip, kaasstengels,
chilisaus en bietenmosterd

WECKPOTJE HUISGEMARINEERDE OLIJVEN 4

VEGETARISCH BORRELGARNITUUR 15 ST. 13
samosa’s, kaasstengels, fêtasticks, paddestoelen
kroketten, chilisaus en bietenmosterd

WECKPOTJE GEMENGDE NOOTJES 3
BROOD MET SMEERSEL 5

KAAS BORRELGARNITUUR 14 ST. 16
fêtastengels, geitenkaasbitterballen, kaasstengels
(oude en jonge), mayonaise en bietenmosterd

rustiek brood met smeersel

KHOTINSKY’S BORRELGARNITUUR 30 ST. 24
bitterballen, samosa’s, krokante kip, kaasstengels,
fêtasticks, chilisaus, bietenmosterd en mayonaise

Wist je dat...

WARM & KOUD BORRELGARNITUUR* 20
oude brokkelkaas, peperfuet, Napoli salami, bitterballen,
kaasstengels, krokante kip, chilisaus en bietenmosterd
KOUD BORRELGARNITUUR* 15
oude brokkelkaas, brandnetel kaas, peperfuet,
Napoli salami en tomatenjam

je bij ons terecht kunt voor een
High Wine (drie gangen)?
je ook met een groep van harte welkom bent voor lunch, borrel of diner?
Khotinsky ook een uitgebreide kaart
heeft met gin-tonics en cocktails?
Vraag naar de mogelijkheden
of kijk op www.khotinsky.com

* Te bestellen tot keukensluiting
** Vanwege de druk op het milieu en de impact
op de leefomstandigheden van de producenten
gebruiken wij geen avocado meer.
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