MENUKAART
SHARING

Midden Oosterse, Mediterrane gerechten om te delen

3 gangen chefs menu

4 gangen chefs menu

32,50 P.P.

39,50 P.P.

Heeft u allergieën? Meldt het ons.

Voor groepen groter dan 6 personen
serveren wij geen a la carte menu
maar het chefs menu.

APPETIZERS

Hey olijfje

4,50

Brood plankje

6,50

Groene & zwarte olijven in speciale
Hey Days marinade

Vers gekruid Turks brood & selectie
van drie “Hey Days” huisgemaakte
dips

Calamares

Samosas

8.50

7,50

Pasteitjes gevuld met gekruid gehakt,
aardappel, groenten

Gefrituurde inktvisringen & aioli

VEGA

al onze vega gerechten zijn ook 100% plant based te bestellen

Tempura veggies

8,50

Krokante gefrituurde groente & spicy
kimchi mayo

Gekarameliseerde
aubergine met zwarte
knoflook
9,00
Aubergine, dressing van zwarte
knoflook en kruiden, yoghurt,
basilicum, pijnboompitten

Hey gevulde
aubergine

13.50

Langzaam gegaarde aubergine,
tomaten salsa, bulgur, feta,
pijnboompitten, tzatziki dip

Pizza falafel

9,50

Arabisch plat brood, falafel, knoflook
hummus, cherry tomaten,
seizoensgebonden groente

Geroosterde
pompoen

9,00

Geroosterde pompoen, yoghurt
knoflook dressing, basilicum, paprika
poeder, pijnboompitten

VIS

Black tiger
15,00
knoflook garnalen

Hey Pulpo

17,00

Gegrilde octopus, paprika knoflook
aardappel puree, salicornia, salmorejo

Black tiger garnalen, knoflook, rode
peper, lente-uitjes en gember

Gegrilde zeebaars 14.00
Zeebaars, gegrilde groene asperges,
gekruide gegrilde paprika saus

VLEES

Tournedos

16,50

Hey Köfte
gehaktballen

Gegrilde tournedos, paprika knoflook
aardappelpuree, kimchi mayo, zwarte
knoflook

Lamsrack met
kruidenkorst

Hey Days ambachtelijke gehaktballen,
hummus, amandelschaafsel en verse
kruiden

18.00

Juicy kippendijen

Lamsrack, korst van broodkruim,
pistache, mint & jus

Sukade & gepofte
zoete aardappel.

8.50

13.00

Kippendijen, parel couscous, harissa &
kimchi dressing, frisse crème fraiche
dip

14.50

Langzaam gegaarde sukade, gepofte
zoete aardappel, jus, gepekelde
venkel en ui

BIJGERECHTEN

Verse frites

6.00

Organische verse frites van “De
Frietbar”, Parmezaanse kaas, bieslook
en mayo

Hey Pasta

Brood

3.00

Portie vers Turks brood

7.00

Spaghetti, knoflook, rode peper,
peterselie, Parmezaanse kaas

DESSERT

Kanafeh.

Boterige sliertjes deeg, custard,
pistache, romige yoghurt sorbet

Gekarameliseerde 7.00
peer en appel

Chocolate cremeux 7.50

Hey Grand dessert 9.50 pp

Chocolate cremeux, crumble

7.00

Gekarameliseerde peer en appel,
crumble, frisse ananas sorbet

Vanaf 2 personen

