LUNCHEN BIJ ESCOBAR VAN 12u TOT 17U
Een plek waar je gezellig met vrienden of met z’n tweetjes komt genieten
van alle gerechten bij ons op de menukaart.
Lekker voor jezelf of gezellig om te delen.
Tijdens de lunch kunt u genieten van o.a. onze bites, salades, luxe belegde broodjes, warme
gerechten & desserts.
Houd jij van optimaal genieten? kies dan voor het Escobar sharing menu voor maar € 35,50
per persoon inclusief een fles bubbels en water.
Ook voor een lekker drankje kunt u terecht bij Escobar, we hebben een uitgebreid
assortiment wijnen, bieren van de tap en speciaal bieren, cocktail & mocktail.
Kortom genoeg om te genieten want daar staan wij voor, lekker eten van topkwaliteit in een
casual atmosfeer en een hip drankje om te proosten op het leven!

BITES
Tempura soft shell krab met wakame & dashi ponzu

€ 8,50

Spicy Edamame VEGA

€ 4,50

Oester met green juice 2st.

€ 7,50

Buikspek ‘’Escobar’’

€ 6,50

Mini rendang kroketjes met sriracha mayonaise 2st.

€ 6,00

CHARCUTERIE
Rilette van gekonfijte eend

€ 12,50

Paleta iberico pata negra 50gr.

€ 12,00

Truffel salami

€ 8,50

Prosciutto di Umbria

€ 7,40

Bresaola rund

€ 8,50

Charcuterie mix

€ 16,50

Heeft u dieet of allergie wensen?
Vraag naar de mogelijkheden aan onze medewerkers

KOUDE BROODJES
Broodje tonijnsalade

€ 12,50

Broodje caesar met kip & spek

€ 14,50

Broodje carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten & rucola

€ 14,50

Broodje iberico met truffelmayonaise & rucola

€ 17,50

Broodje caprese

€ 12,50

SALADES
Salade caeser VEGA OPTIE (Met kip en spek +€2,50)

€ 12,50

Salade carpaccio

€ 13,50

IETS LEKKERS VOORBIJ DE SALADE
Brood met dip

€ 4,00

SOEP
Gazpacho tomaat met Griekse yoghurt & basilicum VEGA

Heeft u dieet of allergie wensen?
Vraag naar de mogelijkheden aan onze medewerkers

€ 10,50

WARME GERECHTEN
Steenoven pizza gorgonzola met walnoot & rucola VEGA

€ 12,50

Steenoven pizza mortadella, pistache & mozzarella

€ 12,50

DESSERTS
Meloen met munt & Ricard

€ 8,50

Aardbeien cheescake met kokos & citrus

€ 10,50

Assortiment geaffineerde kazen met garnituur & huisgemaakt pruimenbrood

€ 12,00

*Had u graag een bijpassende dessert wijn? Onze medewerkers schenken het graag voor u in.

ESCOBAR’S SHARING MENU VANAF 2 PERSONEN € 35,50 p.p.
Charcuterie mix van vleeswaren uit Italië & Spanje

Verschillende Koude & warme sharing gerechten

Aardbeien cheesecake, kokos & citrus
*Kaas i.p.v. dessert €1,50 extra

Heeft u dieet of allergie wensen?
Vraag naar de mogelijkheden aan onze medewerkers

