Follow us!

Iets te vieren? Neem contact met ons op
voor uw event of feest op het strand
070-3558377 of info@mantabeach.nl

Sweets

Cheesecake 5,mango | passievruchten | bastogne

Bosbessentaart 6,bosbessen | zoete aardappel | cashewboter | gember biscuit
Huisgemaakte brownie 4,50
pure chocolade
Wisselende taart van oma 5,vraag de bediening naar het assortiment

Lunch

Acai Bowl 9,50
Açai, banaan, appel, huisgemaakte granola,chiazaad
Broodje gerookte zalm 9,50
avocado | wakame | sesam | zoetzuur | wasabi mayo

Salades en Bowls
Poké bowl zalm 14,50
zwarte rijst | zalm | spinazie | edamame | wakame | avocado | rode kool | sesam |
wasabi mayo
Veggie bowl 13,50
zwarte rijst | spinazie | edamame | wakame | avocado | wortel | mango |
rode kool | dressing van limoen, chilipeper en agavesiroop
Burrata 15,50 &
sla | burrata | cherrytomaat | mango | basilicum | balsamico stroop

Broodje cashewboter met gegrilde groenten 9,50
brood | gemalen cashews | gegrilde courgette |
cherrytomaatjes | rode kool

Burgers

Manta’s beef burger 14,50
100% rund | brioche | belegen kaas | gekarameliseerde ui | tomaat | augurk |
Manta saus (met friet 17,50)
Falafelburger 14,50
kikkererwten | brioche | bietenhummus | gekarameliseerde ui | tzatziki
tomaat met friet 17,50) ( vegan is mogelijk, vraag het de bediening)
Spicy kimchi burger 15,100% rund | brioche | huisgemaakte kimchi | belegen kaas | spicy mayo
(met friet 18,-)

Groentetajine 18,50
pompoen | aubergine | kikkererwten | tomaat | rijst |
rozijnen | brood

Zalm 19,50
pankotopping | lomboksaus | seizoensgroenten | friet
Saté Ayam 18,50
kippendij | satésaus | huisgemaakte atjar | cassave kroepoek | friet

Zalm Niçoise 15,50
kort gegrilde zalm | haricot verts | tomaat | aardappel | rode ui | French dressing

Borrel to share

Groentenquiche 9,50
spinazie | ricotta | broccoli | tijm | gorgonzola | ei

Manta nacho’s 9,50
tortillachips | kaas | jalapeños |
guacamole | crème fraîche | tomatensalsa
Brood met dips 8,50
aioli | bietenhummus | muhammara
Brood met aioli 7,00
Portie zoete aardappelfriet 6,50
Parmezaanse kaas | dragonmayo
Bitterballen van de Bourgondiër 7,50
met mosterd
Risottobitterballen 7,50
met truffelmayonaise

Kamo harumaki 7,50
eenden loempiaatjes met chilisaus
Tatsuta 7,50
pikante kipkrokantjes met chilisaus
Yakitori 7,50
Bamboe spiesjes kip met yakitorisaus
Kaastengels 7,50
met chilisaus
Blini's zalm 9,50
gerookte zalm | crème fraîche | dille
Calamares 8,00
met aioli

Manta Scheveningen

Warme lunch

Caesarsalade 16,50
Romaine sla | gepocheerd ei | kipfilet | croutons | Parmezaanse kaas | bacon |
caesardressing (kan ook vegetarisch)

Broodje avocado smash chicken 11,50
brood | avocado smash | kippendij | huisgemaakte muhammara

@MantaScheveningen

Kids Only
Poffertjes 7,00
Kindertosti 4,50
kaas | ketchup
Kipkrokantjes of kaasstengels 7,50
friet | komkommer | tomaat | watermeloen
Zalm uit de oven 8,50
seizoensgroenten | friet
Pasta bolognese 8,00

Take Away

Maximaal genieten op het terras en geen zin
om te koken?
Bestel dan je favoriete gerechten om mee te
nemen naar huis. Alle gerechten op onze kaart
kunt u (warm) mee naar huis nemen.
Laat onze bediening weten, dan zorgen wij dat
alles op tijd klaar staat.

