MENUKAART
soepen

vleesgerechten

Soep v/d chef 	

6

Uiensoep 	

7

Kreeftensoep 	

9,5

voorgerechten
Meloen met ardennerham

11,5

Gerookte zalm 	

13,5

Carpaccio 	

13,5

Cantaloupe meloen
Met toast en boter

Pesto of truffelmayonaise

Gamba pill pill 	

13,5

In knoflookolie &
Spaanse pepers

Hot Gamba 	

13,5

In mild pittige chilli,
knoflooksaus

Trio van Vis 	

17,5

Hollandse garnalen,
paling en gerookte zalm

Tournedos van de grill

21,5

Zeer malse ossenhaas uit
Zuid Amerika, 200 gram

Tournedos uit het pannetje 	
Zeer malse ossenhaas uit
Zuid Amerika in de jus, 200 gram

Tournedos Bali 

Zeer malse ossenhaas uit
Zuid Amerika in Bali jus, 200 gram

22,5

24,5

Steak v/d week 	

Weekprijs

Kippotje Bangkok 	

16,5

Vraag naar de Steak v/d week
Stukjes kipfilet in mild pittige
saus en diverse groenten

Kip van de plank 	
Onbeperkt kip

Combina van de plank 	

Combinatie van spareribs en kip

De lekkerste
Mosselen

De lekkerste
spareribs

17,5
19

Let op niet onbeperkt!

Gekookt in witte wijn en groenten

Spareribs Abina 	

20,5

Naturel 	

Spareribs Diablo 	

20,5

Kruiden, knoflook

Spareribs Mix 	

20,5

Pittige Oosterse kruidenbouillon

Van de grill
Van de grill

Een combinatie van
Abina en Diablo

Saté

Varkenshaas of kip 
Varkenshaas Bali 	
Kipsaté Bali 

14,5

Salade met
gemarineerde
geitenkaas,
honing en
elite haver

Salades
Scampi

Salade met gebakken gamba’s,
champignons en bacon

vega
Vega Burger 	

Beyond Burger met
truffelmayonaise en
cheddar cheese

Ook als vegan te bestellen

Vraag ons personeel voor
meer vegetarische opties

14,5

Franse salade
met tonijn,
cherrytomaten,
sperziebonen,
ui en olijven

14,5
15,5
14,5

Dessert/ Gebak
Dame Blanche	

visgerechten
16,5

Oreo Cheesecake 

Sliptong 

17,5

Zalmmoot Rembrandt 	

18,5

Gebakken in roomboter

Gebakken zalmmoot met
Noorse garnalen en lente uitjes

Zalmmoot naturel 

17,5

Sorbet 

25,5

Uit Zeeland 	

24,5

Magic chicken
Kippenbouten 	

6,5

7,5
7,5

bijgerechten
Friet	

2,5

Frisse salade 

3,5

Brood met kruidenboter 

2,75

Pepersaus 

2,75

Roquefortsaus	

speciaal
coffee

Irish Coffee

French Coffee

Dessert v/d week 

7,5

Spanish Coffee

Seizoensgebonden

2,75

Gepofte aardappel	

5,5

7,5

3,5

Ui en champignons	

Vanille ijs met slagroom 
Aardbeien met slagroom 

17,5

Onbeperkt kip eten

Naturel 
16,5
Schnitzel sauté 
18,5
met gebakken ui en champignons

Salade Niçoise

Lombok 	

Keuze uit zoete of pittige marinade

Schnitzels
Geitenkaas salade

24,5

Onbeperkt

Abina Classics

Black Angus beef met
truffelmayonaise, bacon
en cheddar, 200 gram

Provençaal 	

Mosterd, spek en aardappel

Onbeperkt

Abina burger 

23,5

Italian Coffee

Baileys Coffee

3

8
Cointreau Coffee
Liquer 43 Coffee
D.O.M. Coffee

Mexican Coffee

Abina Special

Kiss of Fire Coffee

Allen met koffie en slagroom

LUNCHKAART
Luxe
broodjes

Scampi 

Ciabatta of Waldkorn

Gegrilde kip 

8,5

Zoet of pittig

Carpaccio 

Dun gesneden ossenhaas,
rucola, pijnboompitten, kaas,
pesto of truffelmayonaise

Zalm 

10,75

10,75

Gerookte zalm, roomkaas,
avocado en rucola

Gegratineerde geitenkaas  9,75
Honing, rucola en elite haver

Huisgemaakte Tonijnsalade  9,75

Uitsmijter
& Omeletten
Op Landbrood wit of bruin

Eieren & boterhammen 2/2
Naturel
Ham / kaas
Bacon

Omeletten
Naturel
Ham / kaas
Boeren

5
6
6

3/3
6,5
7,5
7,5

5
6
6

6,5
7,5
7,5

Klassiekers
Op Landbrood wit of bruin

2 Oma Bob’s kroketten 

Huisgemaakte gehaktbal 
12 uurtje 

3 sneetjes brood met kroket,
ham / kaas en spiegel ei

Croque Monsieur 

8,5
8,5

10,75

Salades

Met gebakken gamba’s,
champignons en bacon

Geitenkaas salade

Met honing en elite haver

Salade Niçoise

Franse salade met tonijn,
eieren, cherrytomaten,
sperziebonen, ui en olijven

16,5
15,5
15,5

7

Kreeftensoep 	

9,5

16,5

Vraag gerust naar
onze bierkaart

Pasqua Colori di
Italia Pinot Grigio

22,5

22,5

27,5

De smaak is betoverend, lekker fris droog met voldoende
rijpe smaken van geel en wit fruit aangevuld met limoen
en vers gemaaid gras. Italië

16,5

Varkenshaas saté 

17,5

24,5
21

Rode wijn

Glas / Fles

Springbok Cabernet
Sauvignon

4,25

Chiloe Merlot

4,75

19,5

Er stuift een prachtige geur uit de fles van zwart en
rood fruit met daarbij lichte kruiden. Heerlijke zachte
smaken van roodfruit en licht kruidige tonen door
de Shiraz. Zuid-Afrika

22,5

Levendige tonen van aardbeien, rode bessen en frambozen
kietelen je neus. De smaak is voortreffelijk. Een tsunami
van rood fruit stroomt door je mond heen. Spanje

Pasqua Colori di 		
Italia Sangiovese

22,5

Couveys Pinot Noir 		

24,5

Coto Mayor Rioja Crianza

27,5

32,5

In het zuiden van Puglia worden de beste Sangiovese trossen
verbouwd. Deze druiven krijgen veel zon en dat komt ten
goede van de smaak. In de geur is dit direct merkbaar
met aroma’s van bes, rijpe kers en iets kruidigs. Italië

Glanzend granaatrood van kleur wat typisch is voor een
Pinot Noir wijn. In de geur is hij verleidelijk fruitig met veel
frambozen en kersen aangevuld met een subtiele zweem
van rook en een pepertje. Frankrijk

5,25

24,5

Allram Strass
Gruner Veltliner

6

27,5

Hij is heel zuiver in de smaak met een verfijnde uitingen van
granny smith appel, rijpe peren, citroen en kruisbes. Achter
op de tong weer een mooie zwerm van witte peper. Oostenrijk

Met onze neus boven het glas ruiken we indrukken van fruit
aroma zoals bessen en kersen. De rijke smaak die erg zacht
is op de tong geeft nuances van zwart fruit, specerijen,
ceder hout en pure chocolade. Spanje

Wildrock
Sauvignon Blanc

6

Murphy Goode Cabernet 		
Sauvignon

Bisou d’Or Rose

Kip saté 

Inclusief friet

4,75

Groene appels, verse bloemen maar ook passievruchten
en iets van kruisbes. De smaak van Crin Roja Verdejo
brengt ons in vervoering. Spanje

Rosé

Voor de
grote trek

Spareribs 

Crin Roja Verdejo

19,5

27,5

Je ruikt duidelijk citrus fruit zoals verse limoenen en
citroenen. De rijke smaken van granny smith, citrus, passievrucht
en verse peren vormen een uitermate goed smaakpallet in de
mond. Nieuw-Zeeland

BIERTJ E?

Classic of Bali

4,25

Fris citrusfruit, het exotische van mango en ananas
en het zwoele van vanille komen zowel in de geurals
smaak voor. De afronk van deze ronde, romige wijn is
pittig en zacht. Zuid-Afrika

Geel fruit zoals abrikozen en perziken. Achter op de tong
geeft deze Couveys Chardonnay nog wat vanille,
ceder hout en een toets van lichte kruiden. Frankrijk

Inclusief friet en ook als vegan te bestellen

Classic of Bali

Springbok Chardonnay

Couveys Chardonnay

Abina Burgers
Black Angus beef met truffelmayo,
bacon en cheddar, 200 gram

Glas / Fles

Uitgesproken maar klassiek. Zowel de geur en smaak
geven je verse citrus en grapefruit maar ook vers
tropisch fruit. Chili

Uiensoep 	

Abina burger 

Witte wijn

Chiloe Sauvignon Blanc 4,75

soepen

Mosselen 

8,95

WIJNKAART

Glas / Fles
4,75

Mooie tonen van lente bloesem en kersen. In de
smaak proefden wij in deze rosé zachte nuances
van aardbei, frambozen en grapefruit en lichte
iets van besjes. Frankrijk

22,5

Cap Gris Rose

24,5

Miraval (exclusief) Frankrijk

45

De prachtige heldere delicate zalmachtige kleur doet
al veel goeds vermoeden. In de smaak heerlijke tonen
van rozenblaadjes, framboos, witte perzik en wilde
bosaardbeien. Frankrijk

In de geur indrukken van zwarte kersen, een vleugje drop,
chocolade en iets van toast. Door de houtlagering wordt de
smaak voller en krachtiger, veel mooie nuances van kersen,
bramen en bosbossen. Verenigde Staten

Mousserend

Glas / Fles

Cafe de Paris Blanc de Blancs

24,5

Cafe de Paris Ice

24,5

Hij geurt het glas uit en geeft ons indrukken van appel,
grapefruit, abrikozen en wat verse groene kruiden.
In de mond wordt de tong verwend door een frisse
aanzet van wit fruit met daarbij een zwerm citrus. Frankrijk
Wordt gedronken als een spritzer in groot
glas met ijsklonten. Frankrijk

