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STARTERS
8,50

CHICKEN WINGS
met een frisse tzatziki: een dressing van komkommer,
afgewerkt met jonge kervel en munt

9,50

LENTEROLLETJES
geweekte rijstvelletjes opgevuld met voorjaarskruiden,
aangevuld met een pittige kipsalade en afgewerkt
met een luchtige crème van basilicum en limoen

9,50

KIPKROKETTEN
met luchtige crème van bearnaise
afgewerkt met kip krokant

12,50

CARPACCIO VAN KIP
traag gegaarde kipfilet met frisse gepekelde
groentjes en een yoghurtcreme van rode biet,
afgewerkt met een crispy van papadums

15,00

TAPA TOQUE-TOK
sandwich met kip-curry, krokante
kipvellen, gevuld eitje, eitje in de schaal,
kroketje van kip en een Aziatische lekkernij

9,00

GEFRITUURDE CHINESE RAVIOLI
gevuld met kip en afgewerkt met een fruitige
zoetzure saus met gember- en preitoets

9,50

THAISE KIPPENSOEP
volgens Thais recept op basis van
kippenbouillon, Thaise groenten en kokosroom
met toetsen van groene curry

9,50

KIP OP JAPANSE WIJZE
gemarineerde kip in krokant jasje
vergezeld van wasabi, soya en limoen

15,00

BALINESE KIPPENSATE
met Balinese satésaus, nasi goreng
en zelfgemaakte kroepoek

15,50

CAESARSALADE

16,50

LASAGNE VAN KIP
gemaakt volgens klassiek recept maar
met een twist: tomatensaus van gele tomaten,
kippengehakt, bechamelsaus met curry
en dunne plakjes kip

22,50

KIP CORDON BLEU
gemaakt op de klassieke manier, crispy geserveerd
op verrassende wijze en afgewerkt à la Toque-Tok
(keuze tussen kroketjes of frietjes)

HOOFDGERECHTEN
(De keuze van een lekker bijgerecht laten we graag aan u over.)

KIPLEKKER VAN ’T SPIT
13,50

TOQUE-TOK KIP
een sappig half kippetje natuur

16,00

HALVE TOQUE-TOK KIP
met champignonsaus

16,00

HALVE TOQUE-TOK KIP
met pepersaus

16,00

HALVE TOQUE-TOK KIP
met bearnaisesaus

15,50

VOL-AU-VENT

SUGGESTIE
27,00

KIP MET ASPERGES
zacht gegaarde, gevulde kipfilet met
witte asperges, secret 07, hollandaisesaus
en aardappelespuma

KINDERGERECHTEN
15,00

KINDERKIPJE
kippenbil, koude appelcompote en frietjes

14,00

KIPPENBALLETJES IN TOMATENSAUS
met lekkere frietjes

6,00

AARDAPPELKROKETTEN MET PANCETTA
huisgemaakte aardappelkroketjes gemaakt van
de beste aardappelen met pancetta en Comté (kaas)

4,50

KNOLSELDERPUREE
zachte knolselder creme gegarneerd
met gefrituurde knolselder

BIJGERECHTEN
4,50

FRIET
huisgemaakte frietjes van de beste aardappelen
gewassen en versneden en met de schil er nog aan
gefrituurd zoals de meester het ons voordeed

4,25

WARME APPELMOUSSELINE
versgemaakte appelmousseline met frisse
toetsen van citroen, limoen en vanille

4,00

KOUDE APPELCOMPOTE
versgemaakte appelcompote die koud
geserveerd wordt

4,25

ZOMERSALADE
klassieke, frisse kropsla met tomaat, ei,
ui en komkommer, afgewerkt met
een frisse kruidendressing

SUGGESTIES VAN DE CHEF
4,70

AZIATISCHE SPINAZIE
gebakken Morning Glory
met Aziatische kruidige dressing

5,30

GEGRILDE ZOMERSE GROENTJES
volgens het seizoen

Wij gebruiken allergenen (ei / mosterd / aardnoten / melk / schaaldieren / lupine / gluten / vis / sesam / sulfiet / soja / weekdieren / noten / selderij) in de bereiding van onze gerechten.
Mocht u hier vragen over hebben, stel ze gerust aan een van onze medewerkers.

DESSERTS NAAR IDEE VAN ROGER VAN DAMME
12,50 EITJE TOQUE-TOK
drie gevulde eitjes met chocolade mousse; puur, melk
en karamel chocolade, afgewerkt met een zoete
dooier van passievruchten

12,50 DAME BLANCHE
huisgemaakt vanille-roomijs afgewerkt met
chocoladesaus en chocoladedecoratie

10,00 SPIEGELEITJE TOQUE-TOK
luchtige panna cotta, met een zoete dooier van exotische coulis

12,50 KAASBORDJE
assortiment van 5 kazen van kaasmeester
Van Tricht met notenbrood

12,50 BRUSSELSE WAFEL
speels geserveerd, stukjes wafel met slagroom,
aardbeien, rodevruchtencoulis en chocoladesaus
8,50

CRÈME BRÛLÉE

12,50 PANNENKOEKEN
lauw warm geserveerd gevuld met speculaascreme.
Toetsen van koffie en sinaasappel, creme van chocolade
en bijpassende koekjescrumble

Bij Toque Tok streven we voortdurend naar vernieuwing. We passen het menu dan ook regelmatig aan.
Daardoor kan het online menu licht verschillen van de menukaart in het restaurant.

