
VOORGERECHTEN
CHARCUTERIE  16,5
proeverij van diverse vleeswaren, met 
gemarineerde olijven en knoflookbrood
Voldoende voor twee personen

PROEVERIJ CARPACCIO  15
drie kleine carpaccio van zalm, rund en bieten

CARPACCIO VAN ZALM  14
met sumack en limoenmayonaise, gehakte 
scampi, sjalot en veldsla

CARPACCIO VAN WEIDERUND  11
versgesneden rundercarpaccio met een 
huisgemaakte pesto, spekjes, sjalot, bieslook, 
Parmezaanse kaas en rucola

BIETENCARPACCIO  10
carpaccio van biet met een stroop van appel 
en aceto balsamico, walnoten, gemarineerde 
rode biet, geitenkaas en rucola

CEASAR SALADE  11
verse salade met little gem, gegrilde kip, 
knoflook, croutons, Parmezaanse kaas en een 
romige dressing

GAMBAKOEKJES  9
huisgemaakte gambakoekjes met een 
Vietnamese salade en een licht pittige dipsaus

TOMATENSOEP  7
met pestoroom en mozzarella

Avondkaart

KINDERGERECHTEN
KINDERGERECHT  8
kroket, kipnuggets of miniburger (+1)  
met frites, appelmoes en mayonaise

TOMATENSOEP  3,5

KINDERIJSJE  3,5

Voor kindergerechten besteld door
volwassenen geldt een meerprijs

HOOFDGERECHTEN
RIB EYE  23
met seizoensgroenten en aardappelgratin

FISH AND CHIPS  18
krokant gebakken kabeljauwfilet met 
vadouvankruiden en huisgepickelde 
groenten, geserveerd met verse frieten met 
piccalillymayonaise

VIETNAMESE CURRY  18
verse Vietnamese curry met gemarineerde 
kip, geroosterde pompoen en huisgemaakte 
soerendang en emping 
ook vega verkrijgbaar  16

MARROKAANSE KIP COUSCOUS  17,5
couscous met een crème van geitenkaas 
en geroosterde paprika, geserveerd met 
gemarineerde kippendijen
ook verkrijgbaar met vegaköfte  15

CEASAR SALADE  16
verse salade met little gem, gegrilde kip, 
knoflook, croutons, en parmezaanse kaas met 
een romige dressing

BURGERS
KEKBURGER  18
vegetarische burger met gegratineerde 
geitenkaas, walnoten, geroosterde groenten 
en rucola geserveerd met verse frieten met 
limoen-chilimayonaise

OOSTERSE VISBURGER  18,5
lichtpittig met een wakame salade en 
sesammayonaise, geserveerd met verse 
frieten met furikake zout en een oosterse 
mayonaise

RUNDERBURGER  17,5
met rillete van spek en knolselderij, little 
gem sla, geserveerd met verse frieten 
met truffelmayonaise, oregano, zout en 
Parmezaanse kaas

DESSERTS
IJSKHO  9
ijscoupe met slagroom en diverse toppings

CRÈME BRÛLÉE  8,5
witte chocolade crème brûlée met chocolade
roomijs

PANNA COTTA  8
met roodfruitcompôte en bosvruchten 
sorbetijs

CHOCOTAART MET IJS  7,5

BLONDIE MET IJS  7,5

17.0017.00--
22.0022.00

EXTRA’S
DIRTY FRIES  5

keuze uit limoen, truffel en piccalilly

KLEINE GROENE SALADE  3,5

BROOD  6
met kruidenboter en olijfolie

Sharing
dinner

 
COMFORT  32,50 pp

stream bun met buikspek, panko kip 
met sinaasappelsaus, gambakoekje 

met Vietnamese salade, mini 
runderburger, Thaise curry met rijst

vegaköfte met couscous en dirty fries
 

TEX MEX  29,50 pp
wraps met gekruide kip, Mexicaanse 

aardappelsalade, bruchette met 
tomatensalsa, albondigas, Buffalo 

wings, patatas bravas en diverse dips

  078 20 40 000    www.khotinsky.com   /khotinsky

Heeft u een allergie? Meld het ons! 
Wij informeren u graag. 

Dieetwensen kunnen van invloed zijn op de prijs.

Movie
Deal

bij iedere consumptie 
een bioscoopvoucher 

voor slechts € 7



Heeft u een allergie? Meld het ons! 
Wij informeren u graag. 

Dieetwensen kunnen van invloed zijn op de prijs.

SOEP
TOMATENSOEP  6
met pestoroom en mozzarella

SALADE
CEASARSALADE  klein 11 / groot 16
heerlijk verse salade met little gem, gegrilde 
kip, knoflook, croutons, en parmezaanse kaas 
met een romige dressing

DESEM
SANDWICHES
GEROOKTE ZALM  10
broodje met gerookte zalm, mesclun sla, 
gepickelde rode ui, kappertjes en vadouvan 
crème

CARPACCIO  10
met spekjes, truffelmayonaise, sjalot, oude
brokkelkaas, rucola, bieslook en kappertjes

SERRANOHAM  9
met gedroogde tomaat, olijf, kappertjes, 
snippers oude kaas en aioli

KOMIJNEKAAS  8
met pesto, cornichons en gegrilde groenten

DAGkaart
WARME
SANDWICHES
KROKETTEN  8
desembroodmet twee ambachtelijke 
kroketten en bietenmosterd

VEGETARISCHE KROKETTEN  9,5
desembrood met twee ambachtelijke 
vegetarische kroketten en bietenmosterd

CROQUE MONSIEUR  5,5
met boerenkaas, livar ham en tomatensalsa

KINDER
GERECHTEN
PANCAKES  5
versgebakken pancakes (2 stuks)

BOTERHAM  3,5
met ham, kaas, pindakaas, hagelslag of jam

TOMATENSOEP  3,5

KINDERIJSJE  3,5

Voor kindergerechten besteld door
volwassenen geldt een meerprijs

EIERGERECHTEN
UITSMIJTER KHOTINSKY  11,5
carpaccio, spekjes, truffelmayonaise, sjalot, 
oude brokkelkaas, rucola, bieslook en 
kappertjes

UITSMIJTER  8
met ham en/of kaas

QUICHE (2 st.)  11
keuze uit zalm met doperwten, truffel, 
aardappel met walnoten of spek met prei

ANTI PASTI
CHARCUTERIE  16
proeverij van diverse vleeswaren, met
gemarineerde olijven en knoflookbrood
Voldoende voor twee personen

BROOD MET KRUIDENBOTER  4,5

DIRTY FRIES  5
keuze uit limoen, truffel en piccalilly

12.0012.00--
16.3016.30

KHOLUNCH
tomatensoep, mini uitsmijter 

Khotinsky, een broodje komijnekaas 
en een broodje met ambachtelijke 

kroket  14

GROEPEN 
LUNCH

voor groepen van 11 personen of 
meer serveren wij (op basis van 

reservering) een speciale lunch op 
tafel met een soepje, broodje kroket, 

diverse sandwiches, jusd’orange, 
appelsap en melk  16 pp

High tea
Klassieke high tea  21,5 pp

Zomerse ice-high tea  22,5 pp
duur 1,5 uur - vanaf twee personen -  

alleen op reservering

Wat een cuties, 
die taartjes!

Cutie Pie apple crumble  4,5
Cutie Pie cheesecake  4,5
Cutie Pie chocolade  4,5

Cutie Pie van het seizoen  v.a. 4
Blondie  4,75

  078 20 40 000    www.khotinsky.com   /khotinsky


