Welkom bij Plein22
In het hart van Houten, op het bekende dorpsplein, is
Plein22 gevestigd in een prachtig monumentaal pand.
Met een stoer interieur in combinatie met authentieke elementen
is dit een trendy en gezellige eetgelegenheid.
Onder leiding van chef Peter Konings heeft
ons team maar één doel:
u in deze warme ambiance een avond te verrassen,
te verwennen en te laten genieten.
De gerechten worden met passie bereid
en de kaart wisselt regelmatig.
Het menu kan worden uitgebreid met verrassende
en unieke wijnen.
Bijna al onze wijnen zijn per glas verkrijgbaar
en wij adviseren u graag over
bijpassende wijnen bij uw diner.
In de warmere maanden kunt u ook
buiten genieten van de zon in onze mooie binnentuin
met bar of op ons gezellige terras.
We zullen van uw avond
een complete culinaire ervaring maken.

Borrel bij Plein
Plankje Parmaham
(per 100 gram)

€8,50

Truffelkroketjes
Van truffel (6 stuks)

€7,50

De Oerhollandse bitterbal (8 stuks)
€9,50
Formaggio
(kaasplank)

Camembert • Fiore • Fontina • Lazuli

€11,50

Oester Nam Kee

Per stuk €3,50, per 6 stuks €21,00

Chef’s specials
Maak kennis met onze appetizers.
De appetizers zijn vanaf twee personen te bestellen.
U kunt de appetizer eventueel als een hapje nemen voor
bij de borrel, maar ook als voorgerecht.
Antipasti

Geserveerd met diverse hamsoorten
• gegrilde groenten • kreeftkroketjes

p.p. €14,00

Chinese appetizer

Onze Aziatische specialiteit
dim sum • spring roll • buikspek • sesamgarnaal •
oester nam kee

p.p. €14,00

Sashimiboot

Ons paradepaardje wordt geserveerd met tonijn • zalm
• coquilles • crushi • wakame • sushigember

p.p. €14,00

U kunt uit onze menukaart een driegangenmenu samenstellen
uit de voor-, hoofd- en nagerechten.
De menuprijs bedraagt dan €36.50

EAST
Voorgerechten
Dashi no moto

Japanse tonijnbouillon met zeewier • edamame • king prawns

€10,00

Kara-Age

Krokant gefrituurde kippendij • Oosterse salade • kimchee mayonaise

€ 10,00

Peking duck

(small)
Geroosterde eendenborst • pancakes • pruimenchutney
hoisinsaus • bosui

€10,00
Dim Sum Hong Kong style
Vis • vlees • groenten

€10,00
Asian steak tartare
Steamed bun • yakitori kwartelei • roasted sesam dressing

€ 10,00

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Deze gerechten zijn vegetarisch
of kunnen vegetarisch
geserveerd worden

WEST
Voorgerechten
Carpaccio

Dungesneden ribeye • Parmezaanse kaas • truffelmayonaise
€10,00
+ Eendenlever krullen €4,00

Broodje halfom

Terrine van eendenlever • pekelvlees • briochebrood • piccalilly

€10,00

Risotto verdure primaverili
Risotto • lentegroentes

€10,00

Insalata di Coppa di Parma

Spinazie salade • Coppa di Parma • gemarineerde rode biet • gepocheerde kwarteleitjes •
knoflook croutons

€10,00

Farmersbread

Brood • olijfolie • zeezout

€4,00

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Deze gerechten zijn vegetarisch
of kunnen vegetarisch
worden geserveerd

EAST
Hoofdgerechten
Grilled beef satay

Ossenhaas sate • kokosrijst • okinomiyakisaus

€22,00

Tuna filet

Gebakken tonijnfilet • krab koekjes • citoen saus
€22,00

Black bean guinea fowl

Gebakken parelhoenfilet • blackbean gember saus

€22,00

Steamed monk fish

Gestoomde zeeduivel • soba noodles • misosaus

Peking duck

Geroosterde eendenborst • pancakes • pruimenchutney • hoisinsaus • bosui

€22,00

Bijgerechten
Fried rice

Gebakken rijst

€4,00

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Deze gerechten zijn vegetarisch
of kunnen vegetarisch
geserveerd worden

WEST
Hoofdgerechten
Filetto di Manzo

Ossenhaas in eigen jus • Italiaans brood

€22,00

supplement eendelenlever + €4,50 balinees + €2,00

toeslag €4,50

Carre de d’agneau

Lamsrack • tijm saus • ratatouille

€22,00

Ravioli

Ricotta spinazie ravioli • knoflook rucola saus

€22,00

Saltimbocca

Kalfsbiefstuk • salie • Parmaham

€22,00

Le maquereau

Gebakken makreel • tomatensalsa • gegrilde citroen

€22,00

Bijgerechten
Insalata di rucola

Rucola • flinters Parmezaanse kaas • dressing

€4,00
Patate

Frites • truffelmayonaise

€4,00

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Deze gerechten zijn vegetarisch
of kunnen vegetarisch
worden geserveerd

Desserts
Apple gyoza

Gebakken Japanse dumplings • sesamijs

€9,00

Baba manque

Bol van chocolade gevuld met een mango passie mouse

€9,00

Caffe & cioccolatini

Koffie naar keuze • bonbons

€9,00

Formaggio

Camembert • Fiore • Fontina • Lazuli

€9,00

Tiramisu

Dessert van mascarpone • espresso • lange vingers

€9,00

Macaron pistache

Pistache ijsmacaron • chocolademousse

€9,00

Koffie & thee
Koffie
€2,25

Espresso
€2,25
Dubbele espresso
€2,75
Cappuccino
€2,50
Latte Macchiato
€2,50
Italian coffee
€7,50
Irish coffee
€7,50
French coffee
€7,50
Spanish coffee
€7,50
Thee
€2,25
Verse muntthee
€3,00
Verse gemberthee
€3,00

Last but not least
Bent u een groot wijnliefhebber? Bij ons bent u aan het goede adres!
Plein22 beschikt over een groot wijnassortiment. Al onze wijnen schenken
wij per glas, zodat wij onze gasten veel keuze kunnen bieden. Vraag onze
bediening voor een passend wijnarrangement.
Sociale media? Yes!
volg ons op onze sociale media accounts
en vergeet niet te taggen!

@plein22
info@plein22.nl
Plein22
@plein22
www.plein22.nl
030 63 40 405

Feesten & partijen
Plein22 biedt de mogelijkheid om het restaurant
op zondag of maandag te reserveren voor gezelschappen.
Bijvoorbeeld voor een walkingdinner, vergadering, verjaardagsfeest,
babyshower, aangeklede borrel en nog veel meer.
Wij zullen in overleg er alles aan doen om aan uw wensen te voldoen.
Ook op reguliere openingsdagen is er de mogelijkheid om voor uw
privégelegenheid te reserveren.

