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BROODJES 

CARPACCIO - 11.50
Pesto of truffelmayonaise, sla,  
pijnboompitten, rode ui en  
Parmezaanse kaas

VITELLO TONNATO - 12.50
Rosé gebraden kalfsfricandeau met 
tonijn mayonaise, rode ui en  
kappertjes

KLASSIEK FILET AMERICAIN - 8.50
Met ei, rode ui en mayonaise

TONIJN SALADE - 8.50
Huisgemaakte salade 

EIER-TRUFFELSALADE - 8.00
Huisgemaakte eiersalade met  
verse truffel 

ZALM À LA SIEN - 10.50
Gerookte zalm met wasabi  
mayonaise, sla, kappertjes en rode ui

WARME BEENHAM - 9.50
Met honing mosterd saus

GEROOKTE PALING - 10.50  
Met brood en roomboter

FOCACCIA'S 

MYKONOS - 9.00
Gekruide warme kip, tzatziki,  
fetakaas, rode ui en sla

ITALIAN - 9.00
Gekruide warme kip, sla,  
zongedroogde tomaatjes,  
bacon & mayonaise

MOKUM - 12.50
Warme biefstuk met ui, champignons, 
paprika en Madeira jus

GEITENKAAS - 8.50
Lauw-warme geitenkaas, sla,  
komkommer, rozijnen en een  
aardbeien dressing

BURGERS

WAGYU BURGER - 17.00
Luxe hamburgerbrood met daarop 
een malse Wagyu burger met ched-
dar kaas, rode ui, sla en een gebak-
ken ei

TRUFFEL BURGER - 17.50
Luxe hamburgerbrood met daarop  
een malse Wagyu burger met bacon,  
Parmezaanse kaas en truffel mayonaise

CHICKEN BURGER - 14.50
Luxe hamburgerbrood met daarop 
een gepaneerde kip burger,  
sla en rode ui

OESTERZWAM BURGER  - 14.00
Luxe hamburgerbrood met daarop 
een vegetarische burger, sla,  
rode ui en truffel mayonaise

PASTA 
Alle pasta's kunnen ook als vegetarisch gerecht besteld word

TAGLIATELLE GORGONZOLA - 15.50
Verse tagliatelle geserveerd in  
een romige gorgonzola saus  
met champignons, rode ui, prei, 
bacon en kip

TRUFFEL PASTA - 16.00
Verse lintpasta geserveerd in een 
romige saus met bospaddenstoelen 
bacon, Parmezaanse kaas en verse 
truffel

TAGLIATELLE MET COQUILLES  
EN GAMBA’S - 19.50
Verse tagliatelle met gebakken  
coquilles, gamba’s en zeekraal.  
Geserveerd in een saus van  
Pastis en crème fraîche.

VLEESGERECHTEN

HUP-SATÉ - 19.50
Saté van kippendijen geserveerd 
met atjar, kroepoek en (truffel)friet 

SIENTJES BIEFSTUK - 24.50
Mals gesneden biefstuk (200 
gram) met een jus van Madeira, ui,  
champignons en paprika

RIBEYE À LA SIEN - 27.50
Een met masala gekruide malse 
Simmental ribeye (200 gram) van 
de steengrill, geserveerd met friet 
en diverse sausen

SCHNITZEL - 19.50
Een vers geslagen en gepaneerde 
kip schnitzel met champignonsaus

SURF & TURF - 32.50
Een malse Simmental ribeye  
(200 gram) gecombineerd met  
een Argentijnse gamba's spies

De onderstaande gerechten worden geserveerd met (truffel)friet,  
twisters of een gepofte aardappel

MAALTIJDSALADES 

THAISE BEEF SALADE - 14.50
Een fijne salade met malse 
biefstuk, rode ui, komkommer, 
geroosterde paprika & een  
frisse Thaise dressing 

GEITENKAAS SALADE - 12.50
Een salade met een zacht romige 
lauw-warme geitenkaas, rode ui,
honing-aardbeien dressing,  
rozijnen en pijnboompitten

VIS SALADE - 17.50
Een frisse salade met paling,  
gepelde gamba’s, gerookte zalm  
en mosterd-dille dressing

VOOR DE LEKKERE TREK Lunch

BOURGONDISCHE PLANK (VANAF 2 PERSONEN) - 17.50 P.P.

Bovenstaande broodjes aan 2 kanten belegd? €4,50 extra

NOORDZEE TRIO - 14.50
Paling, gerookte zalm en tonijn  
salade geserveerd met brood

VAN DOBBEN KROKETTEN - 8.50
2 van Dobben kroketten op wit brood

BIG TOSTI À LA SIEN - 7.50
Keuze uit ham & kaas of kaas



KOUDE GERECHTEN

CARPACCIO VAN  
ENTRECOTE - 12.50
Dun gesneden beef met  
Parmezaanse kaas, rucola, 
pijnboompitten en truffel mayonaise
Keuze uit truffel of pesto variant

KOREAANSE STEAK  
TARTAAR - 16.50 
Steak tartaar op Koreaanse  
wijze geserveerd met ingelegde  
yuzu peer

VITELLO TONNATO - 12.50
Rosé gebraden fricandeau met  
tonijn mayonaise, kappertjes,  
rucola en rode ui

SEXY TUNA    - 14.50
Verse tonijn sashimi afgelakt met 
een tropische saus van passievrucht, 
citrus, mango en avocado

BEEF TATAKI - 10.50
Dun gesneden ossenhaas met 
gedroogde knoflook, lente ui en 
Japanse Tataki saus

WASABI CRACKERS - 12.50 
4 stuks
Geserveerd met tonijn

VIS PLATEAU - 14.50
Een gezellig plateau met verse  
paling, tonijnsalade & gerookte zalm.
Gereserveerd met toast en roomboter

WARME GERECHTEN

GAMBA’S PIL PIL - 11.50
Gepelde grote gamba’s geserveerd 
in een smaakvolle knoflook olie met 
Spaanse pepers

CRISPY CHICKEN    - 8.00
4 stukjes gepaneerde zachte kip  
met wasabi mayonaise

IBÉRICO KROKETJES - 8.00
4 Ibérico kroketjes geserveerd met 
truffel mayonaise

MOZZARELLA KROKETJES - 7.50 
4 kroketjes gevuld met mozzarella

COQUILLES    - 14.50
4 coquilles in boter gebakken,  
geserveerd met Pastis saus

IBÉRICO RIB-FINGERS - 10.50
Heerlijk mals gekruide spareribs 
zonder bot!

GYOZA - 9.50
4 gebakken Japanse dumplings  
gevuld met kruidige kip 

GYOZA SPICY    - 9.50
4 gebakken Japanse dumplings  
gevuld met kruidige kip, geserveerd 
met een spicy Japans sausje 

YAKITORI BBQ  
SPIESJES    - 10.50
2 stokjes Yakitori spiesjes van  
de BBQ geserveerd met Japanse  
taresaus en bosui

JAPANSE OSSENHAAS - 12.50
2 stokjes zachte ossenhaas ge-
serveerd met warme Tataki saus, 
gedroogde knoflook en lente-ui

Om gezellig
  te delen

Hieronder vind je een groot aantal gerechten welke zich prima lenen om te 
delen met je tafelgenoten. Wij stellen voor om 2 à 3 gerechten per persoon te 

bestellen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan bestel je gewoon lekker bij! 
Let op: de gerechten zijn ook te bestellen als voorgerecht.

  = TIP VAN SIEN  = VEGETARISCH

LEKKER OM MEE TE BEGINNEN!

STOKBROOD - 7.50
Een vers afgebakken stokbrood met huisgemaakte  

kruidenboter, Ibérico ham & olijven

ZEEUWSE CREUSES NR. 2 
vanaf 3 stuks 3.50 PER STUK
Met Franse of Japanse vinaigrette  

SIENTJES ROCKEFELLER OESTERS
vanaf 3 stuks 4.50 PER STUK
Gebakken oesters in tempura beslag  
met spinazie & hollandaisesaus

TONIJN - 14.50
Tonijn en wasabi mayonaise

ZALM - 13.50
Rode ui, kappertjes en wasabi-mayonaise

KIP - 12.50 
Met hoisin saus

VEGA - 12.50
Tomaat, feta en rode ui

TACO'S SIENTJE STYLE

FLAMMKUCHEN

ZALM - 12.50
Dun knapperig brood belegd met 
verse zalm, wasabi mayonaise,  
sla, kappertjes en rode ui

CARPACCIO - 12.50
Dun knapperig brood belegd met 
carpaccio, Parmezaanse kaas,  
rucola, rode ui, pijnboompitten en 
truffel mayonaise

IBÉRICO HAM - 13.50
Dun knapperig brood belegd met 
Iberico ham, rucola, Parmezaanse 
kaas en truffel mayonaise

MEXICAANS - 10.50
Dun knapperig brood belegd  
met gekruid gehakt, ui en  
champignons

BIJGERECHTEN 

FRITES VAN ‘T WEESHUYS - 4.00

TRUFFEL FRIET - 5.00

TWISTERS - 5.00

GEPOFTE AARDAPPEL  
& CHEDDARKAAS - 4.00

GEGRILDE GROENTEN - 6.50

HUISGEMAAKTE SALADE - 6.50

VOOR DE KIDS 

SPARERIBS ZONDER BOT  
& FRIETJES - 11.50

KROKET & FRIETJES - 9.50

FRIKANDEL EN FRIETJES - 9.50

Versgebakken taco’s met een bijzondere verse vulling. Ook gemixt te bestellen.

BBQ - 27.50 P.P.
Gezellig aan tafel BBQ-en! De 
BBQ komt met een rijk gevulde 
plateau van vlees en vis, een 
rijke salade, diverse groenten, 
truffelfriet en diverse sauzen.

KAASFONDUE - 17.50 P.P.
Geserveerde met mini 
slavinkjes, iberico worstjes, 
tomaat & komkommer, truffel 
friet en verse stokbrood.

TAPAS BOX - 27.50 P.P.
Een verrassende box met een  
selectie van 7 koude & warme  
gerechten geserveerd met truffel 
friet

OOSTERSE TAPAS BOX  - 27.50 P.P.
Een box met een selectie van 7  
oosterse gerechten van vis en vlees 

TAFELTJE VAN DE MAAND - 27.50 P.P.
Een wisselende selectie van de lekkerste gerechten! 

Vraag onze bediening voor meer informatie

Combineer de kaasfondue met  
een bourgondische plank 

TIP!

VANAF 2 PERSONEN 

Leuk 
met vrienden


