Het loopt in de soep

5.75

Tom kha kai

Thaise kokossoep met kippendijen, paksoi en taugé.
Thai coconut soup with chicken, paksoi and bean sprouts.

Zuppa Corsa*

Soep is een belangrijk onderdeel van de Corsicaanse keuken. Minestra of Zuppa
Corsa, verwant aan de Italiaanse Minestrone is een goed gevulde soep met
verse groenten, knoflook, uien en tomaten.
Mofongo heeft uiteraard zijn eigen recept!

Corsicaanse soep met tomaat, basilicum, pasta en Parmezaanse kaas.
Corsican Soup with tomato, basil, pasta and Parmesan cheese.

Tosto’s
Dagelijks snijden we ons brood extra dik en maken we onze beroemde
rro
oe
em
m
tosto’s.

Classico
Tosto met ham, kaas, pimentpeper en bechamelsaus.
us
s.

4 .7
5

Grilled sandwich with ham, chees, pimento pepper and bechamel.
ame
mell..

Verde*

Tosto met mozzarella, tomaat en basilicum.
Grilled sandwich with mozzarella, tomato and basil.

4 .7
5

BBQ

Tosto met bacon, cheddar, ui en barbecuesaus.

Grilled sandwich with bacon, cheddar, onion and BBQ sauce.
e..

4 .7
5

Mofongo’s Salades
Vietnamese Salade

Salade van glasnoedels, mango, rode peper,
kip, Nuoc Mam vinaigrette en pinda’s met koriander.

9 .50

Oriental salad with glass noodles, mango, red pepper, chicken, Nuoc Mam
am v
vinaigrette,
in
iina
naig
n
na
aig
iigr
g
grr
peanuts and cilantro.

Salade Chèvre

Salade met geitenkaas, granaatappel, witlof, walnoten en
n
frambozen vinaigrette.
Goat cheese salad with pomegranate, chicory, walnuts and
raspberry vinaigrette.

9 .5

0

Tabouleh

Salade Tabouleh van couscous, rozijnen, noten en
Marokkaanse citroen.

Tabouleh salad with couscous, raisins, nuts and Morrocan lemon.

8.50

Mofongo’s Deli
Focaccia Vitello

Tomatenfocaccia met rosbief, tonijnmayonaise,
kappertjes, tomaat en balsamico.

8.25

Tomatofocaccia with sliced roastbeef, tuna mayonaise, capers,
tomato and balsamico.

Hollandse Heerlijkheid

Twee Cas Spijkers kroketten, rustiek brood
en mosterdmayonaise.

7.25

Two croquettes, mustard and sliced bread.

Pulled Pork

Mezzaluna met pulled pork, Mosaus, witte kool en
Savora mosterd.

7.75

Brioche with pulled pork, Mofongo’s mayonaise, white cabbage and
Savora mustard.

* = Vegetarisch / ** = Kan vegetarisch
Bentoboxes voor groepen in overleg met de bediening.
Mr. Mofongo presenteert de rekening in zijn geheel, per persoon afrekenen is helaas niet mogelijk.
Er kan aan tafel gepind worden.

Mofongo’s Deli

7.75

Uitsmijter**

Uitsmijter met rustiek brood, drie gebakken eieren,
ham, kaas en tomaat.
Three fried eggs with ham, cheese, tomato and sliced bread.

Falafel*

Falafel, Turks brood, zoet-zure groenten en harissa-yoghurt dip.
ip
p..
Flat bread, falafel, sweet ‘n sour vegetables and harissa yogurt dip.

8.25

Bentoboxes
Bentō is een maaltijd die veel voorkomt in Japan. Men kan ze in vele winkels
kopen, maar veel mensen maken ze thuis, en nemen ze mee naar school/werk. Een
traditionele bentō bestaat meestal uit rijst, vis/vlees en groenten. In Japan is het
heel normaal om veel tijd in de bentō’s te steken. Hoewel een bentō van origine
Japans is, kan er van alles in het bakje gedaan worden, variërend va
van
n traditioneel
Japanse gerechten, tot pastagerechten en brood. Mofongo heeft ge
g
gekozen
ek
ko
oze
zen voor drie
variaties.

Asia

per b o
x 9 .75

Kroketjes met rode curry, kerrie massala en rendang, stoombroodje
mbroo
broo
br
ood
djj met
pulled pork en kimchee, Vietnamese salade met nuoc mam en pinda.
nd
da
Bentobox with Asian croquettes, steam roll with pulled pork and kimchee, Vietnamese salad
and peanut.

Mediterrané

Kroketjes met gamba en chorizo, vitello tonato, gemarineerde olijven en
charcuterie.
Bentobox with Mediterranean croquettes, veal tonato, marinated olives and cold cuts.

Arabia

Tabouleh van parelcouscous, Libanese falafel met Turks brood, hummus,
zoet-zure groenten en feta.
Bentobox with tabouleh, falafel, flat bread, hummus, pickled vegetables and feta.

