
VoorgErEchtEn
Plankje met zelfgebakken minibroodjes    klein
huisgemaakte kruidenboter  |  tapenade      Groot

Huisgemaakte tomatensoep  (V)   Pomodoritomaat  |  basilicum     

Huisgemaakte mosterdsoep met brie  (V)   

Bladerdeegpakketje (V) spinazie  |  boursin  |  champignons

Gebakken mosselen  uien  |  prei  |  wortel

Salade gerookte kip  avocado  | honingmosterdressing

Flensje gevuld met Peking eend   bosuitjes  |   komkommer  |  Hoisin saus 

Vitello Tonato   kalfsvlees  |  tonijnmayonaise

Rundercarpaccio   huisgemaakte tomaten-tapenade  |  Old Alkmaar kaas

Steak tartare   klassiek

Vis proeverij   gerookte zalm  |  paling  |  Hollandse garnalen  |  toast 

Lounge Platter   proeverij diverse voorgerechten  |  warme  |  koude hapjes 
[ min. 2 personen]

hoofdgErEchtEn VLEEs    
Kip Piri-Piri   pittig Portugees gerecht  |  kippendijen  |  eigen recept

Super royale kipsateh   sateh saus  |  kroepoek  |  atjar  |  bawang goreng   

Texas-ribs   zacht gegaard  |  huisgemaakte marinade

Varkenshaas   Beemster brie  |  parmaham

Lamsrack   tijm  |  knoflookjus 

Runderrib-eye  300 gr grainfed  |  gegrild

Kalfstournedos   roquefort saus

Tournedos   |   saus naar keuze
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En volgt u ons al op Facebook en Instagram ?
Restaurant Juffrouw Tok Tok / @juffrouwtoktok

Ook kunt u gebruik maken van onze vrije Wifi: 
TokTok ww: piripiri 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website:
www.juffrouwtoktok.nl

 Receptie, borrel, groepsdiner of feest ?  
Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Bezorging mogelijk tussen 17.00 uur en 20.30 uur van dinsdag t/m zondag.

U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven via 
020 482 55 54 van 12.00 tot 20.00 uur

 Bezorging gratis!

Kijk op onze website voor het bezorgmenu 
Maak uw keuze en plaats uw telefonische bestelling in overleg.

ONZE  
THUISBEZORGD SERVICE 
IS NOG STEEDS ACTIEF!

BEZORGEN EN  AFHALEN  
BLIJFT MOGELIJK.



Broodjes met kruidenboter en tapenade      

Tomatensoep

Javaanse kerriesoep met of zonder kip (V)   

Vitello Tonato 

Carpaccio met huisgemaakte tapenade of met truffelmayonaise

Flensje pekingeend met hoisinsaus

Zalmbonbon gevuld met Hollandse garnalen

Poké Bowl  Zalm / Poké Bowl  Vega (V)

Wasabi tempura garnalen 5st.

Kip Piri Piri 

Kipsateh Royale

Spare ribs

Tournedos met warme saus

Ribeye met aioli

Kalfsoester met warme saus

Falafel burger met toppings

Falafel burger met toppings (XL)

Hereford runder burger 200 gr

Gerookte zalmfilet met gewokte spinazie en hollandaise saus

Sliptongen

Gamba’s 8 st in tomaten knoflooksaus  

Wisselende vegetarische pasta of vegetarische  lasagna 

Geitenkaassalade      

Boerenkipsalade

Salade gerookte zalm en Hollandse garnalen     

Salade ossenhaaspuntjes en saus teriyaki

MAALTIJDSALADES

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN
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Alle hoofdgerechten zijn inclusief frites en salade!
De maaltijdsalades zijn inclusief frites.

Vraag bij uw bestelling naar onze kindergerechten en dessertmogelijkheden! 


