
 SNACKS
te bestellen tot middernacht (00:00)

 START    all good things come in 3

SPECIALS you and me <3

 GREENS

 SMALL PLATES
winnen is belangrijker dan meedoen

Manchego kaas met piment peppers ! 8,-
Kibbeling - kabeljauw ! 6,5
Kaasstengels - feta (v) ! 6,-
Fried chicken - habaneromayo ! 6,-
Flatbread met 3 dips (v) ! 6,5
Bitterballen - jackfruit (v) ! 6,5
Friet - sweet potato  ! 5,-
Frites uit Zuyd  ! 4,5
Friet - aubergine   ! 6,5

Kebab - cevapcici 3pcs. ! 8,-
worstjes van lam en rund met zure room  
en gepekelde ui

Falafel (v)  3pcs. ! 9,-
met geroosterde aubergine en bieten crème

Gamba’s  3pcs. ! 9,-
met pittige groene piri-piri en limoen

Dumpling - ravioli  ! 7,-
met saus van schorseneer en marjolein

Dumpling - pieroggi (v)       ! 6,5
met witte kaas, granaatappel en yoghurt  

Dumpling - chicken ! 7,-
met crouton crumble en kruidenboter

Pita - jackfruit gyros (v) 3pcs. ! 8,5
met gepekelde groenten en sa!raanaioli

Vis van de week ! 19,-
geserveerd met fregola risotto, pistache-
crumble, broccoli en sa!raansaus
 
Bloemkool  ! 16,-
3 soorten bloemkool, kastanje tempura, 
sticky tofu en pastinaak-vadouvancreme

Entrecote ! 18,-
medium rare, gestoomde rettich, saus  
van rode wijn en Frites uit ZuydGegrilde groenten  ! 7,-

Pimientos de padrón ! 5,5
Groene salade ! 5,-

Geroosterde biet (v) ! 6,5
met sesamyoghurt en frambozenglaze 

Mr. Potato  ! 6,5
3 soorten aardappel met tru!elsaus en amandel

Zeebaars ! 9,5
ceviche stijl met zoete aardappel, avocado, 
radijs en citrusvinaigrette 

Calypso (v) ! 6,5
blue corn nachos, salsa verde en mozzarella

Hotdog (v) ! 6,5
vegetarische hotdog, rode kool, zoete mosterd 
en ketchup

Tuna Taco  ! 9,-
tonijntartaar op een gefrituurde taco 
geserveerd met tru!eldressing

Short Rib Wagyu ! 14,5
slow cooked short rib geglaceerd met komijn,
gegrilde bosui en prei                                 +15 min

Draaimolen ! 15,-
fried chicken, feta kaasstengels, 
kibbeling, bitterballen (v)

Funhouse ! 35,-
piment, cevapcici, kibbeling,  
feta kaasstengels, gamba’s,  "atbread, 
fried chicken, bitterballen (v)

TonTon Club 3 is een ode aan het spel en een lab voor innovatie en ‘speldenken’ 
in het bijzonder. We bieden ruimte aan spelontwikkelaars en organisaties om hier 
prototypes te lanceren en spelers te ontmoeten. Onze keuken is geinspireerd op de 
Europese kermis. Kleine gerechten uit alle windstreken van Europa die perfect zijn 
om te delen. Bestel in meerdere rondes om zo Europa op haar best te ervaren. 

Openingstijden:
di - vr: 16:00   za - zo: 13:00

coming up in de prototype club:

Tussen 10 maart en 7 juni 2020 heten wij 
je welkom in ons Virtual Reality Theater. 

Hier speel je SUPERHOT VR - Arcade 
Edition! In SUPERHOT word je volledig 

van je virtuele sokken geblazen. 
In dit slowmotion actiespel vang je ko-
gels uit de lucht zoals Neo in de Matrix. 

Tijd beweegt als jij beweegt. We bouwen 
een theater waarin je de game kunt spe-

len óf de speler kunt beschouwen. 
Boek nu je tickets via onze website.

 DESSERT
Holtkamp chocoladetaart ! 5,-
Holtkamp taart van de week            ! 5,-
Tiramisu - citroen ! 6,-

Do you have any allergies? Let us know

TONTON CLUB 3

met pastrami, cheddar, huisge-
pekelde ui, ijsbergsla, piment 
mayo, met Frites uit Zuyd 

Beyond meat burger, cheddar, 
gecon#jte paddestoelen, gepekel-
de ui, piment mayo, met Frites 
uit Zuyd

 ! 16,-

Black 
 Angus 
Pretzel 
 Burger

Vega 
Pretzel  
Burger

BORREL

1 TOKEN ! 1,-

6 TOKENS ! 5,-

12 TOKENS ! 10,-

 PITA’S 
met sweet potato fries

CHICKEN BIFANA ! 15,5
geserveerd met avocadoyoghurt 
en verse groenten

MUSHROOM SHOARMA (v)    ! 15,-
mix van shiitake, portobello 
en champignons

FISH BURGER  ! 15,5
geserveerd met tartaarsaus 
en gepekelde groenten

SUPER HOT

 ! 16,-



Sailor Jerry ! 5,-
Sir Edmond vanille gin ! 7,-
Jajem Jenever ! 3,-
The Glenlivet 12y ! 9,-
Tullamore Dew ! 5,-
Bullit Bourbon ! 5,-

 BIEREN  WIJNEN

 FRIS & DRANK

 COCKTAILS

WARM

 LI KEU REN
meer opties bij de bar

 STERK  meer opties bij de bar

TAP
Heineken    5%    ! 2,8
Heineken 0,5l    5%    ! 5,6
Brand weizen    5,1%    ! 4,5
Lagunitas ipa    6,2%     ! 6,-  

FLES
Brouwerij ‘t ij ijwit    6,5%     ! 5,-
Brouwerij ‘t ij ipa    6,5%     ! 5,-
Brouwerij ‘t ij natte    6,5%     ! 5,-
V. Vollenhoven & Co princessebier 5%   ! 5,5
V. Vollenhoven & Co falcon ale 4,5%     ! 6,-
Bruut gajes   8%     ! 6,-
Lagunitas daytime 4%     ! 5,-
De prael bitterblond 5,7%     ! 6,-
Brothers in law biere bock 7,1%     ! 6,-
Desperados       5,9%   ! 4,5
Desperados ginger      5%   ! 4,5
Strassen brut cider      7,4%   ! 4,5
Heineken 0.0      0,0%   ! 2,8

WIT
Les Estines   (FR) ! 5,-
chardonnay/viognier, exotisch fruit, frisse afdronk

Isle Saint Pierre  (FR) ! 5,5
colombard, fris, bloemig, appel/meloen

San Lorenzo Vino Bianco   (IT) ! 6,-
verdicchio, licht bloemig, rokerig

ROOD
Gran Cerdo   (SP) ! 4,8
tempranillo, rood fruit, stevig

Antonio Camillo Rosso (1l)   (IT) ! 5,5
blend van o.a. Sangiovese, kruidig, kersen, cassis

San Lorenzo Vino Rosso   (IT) ! 6,-
blend van o.a. Montepulciano, kersen, bramen, spicy

ROSÉ - Isle Saint Pierre    (FR) ! 4,8
blend, droog maar fruitig, rood bosfruit, citrus 

CAVA - Gotas de Plata Brut   (SP) ! 5,-
Blend van Macabeo en Airen, crispy, citrus, appel

Huisgemaakte ice-tea ! 4,5
Rose Lemonade ! 4,-
Kombucha framboos-munt ! 4,8
Kombucha gember-passievrucht ! 4,8
Elder"ower tonic ! 4,5
Ginger beer ! 4,5
Appelaere ! 3,5
Perelaere ! 3,5
Big Tom’s tomatensap ! 4,5
Diverse frisdranken ! 2,8

Classic G&T  ! 8
Tanqueray, tonic, grapefruit 

Elder!ower G&T  ! 9,5
Sir Edmond vanille gin, elder"owertonic, sinaasappel 

Dark & Stormy  ! 9,-
Captain Morgan dark rum, gingerbeer, limoen

Kura Rose  ! 8,-
Kura wodka, rose lemonade, grapefruit 

Batanga  ! 8,5
Ocho Blanco tequila, Pepsi, limoen 

The Big Show   ! 11,-
Tanqueray, Ocho Blanco, Kura, Botran, Triple Sec, Pepsi

Lynchburg Lemonade  ! 9,-
Famous grouse, Triple Sec, citroen, 7up 

White Russian  ! 7,5
Kura wodka, Kahlua, volle melk

Espresso ! 2,4
Americano ! 2,5
Cappuccino (volle melk/havermelk) ! 2,7
        + extra shot espresso 0,5
Doppio ! 3,-
Diverse smaken thee ! 2,4
Verse muntthee ! 2,7
Verse gemberthee ! 2,7
Italian co#ee ! 6,5

Jägermeister ! 3,5
Salmari ! 4,-
Bello limoncello ! 4,-
Sambuca ! 4,-

GLAS FLES

! 25,$

! 26,5

! 28,$

! 23,$

! 37,5

! 28,$

! 23,$

! 24,5



SECRET HITLER   5-10 players         BROTHERS IN LAW BIERBOCK
Een sociaal deductiespel waarin liberalen samen moeten  
werken om de waarheid te ontdekken, voordat de facisten  
hun koelbloedige leider installeren en het spel winnen... 

HANABI  2-5 players ELDERFLOWER G & T 
In Hanabi werken jullie samen aan één spectaculaire 
vuurwerkshow, waarbij je wel de kaarten van de medespelers ziet, maar 
niet die van jezelf.oest. 

THE MIND   2-4 players ABSINT 
Het enige wat je hoeft te kunnen: telepathisch communiceren  
met de rest van de tafel. 

BLACK STORIES   2-15 players TEMPRANILLO
Een duister raadselspel wat gezamenlijk opgelost moet worden,  
waarbij de oplossingen nachtmerries veroorzaken.

SABOTEUR   3-10 players WHITE RUSSIAN
Goudzoekers graven een weg naar geluk terwijl de saboteurs het werk 
verhinderen. Maar wie hoort bij wie?

 SPECIALS

 PARTY GAMES

 TEAM PLAYER

TOKYO HIGHWAY   2-4 players KOMBUCHA
Mikado meets Jenga. Zorg dat je als eerste van al jouw auto’s af bent,  
in het chaotische snelweglandschap van Tokyo.

AZUL   2-4 players TEMPRANILLO 
Tactisch tegel-legspel met vernieuwende gameplay. Verzamel de juiste 
stenen op de markt en versier de muren van het koninklijk paleis. 

PATCHWORK   2 players LYNCHBURG-LEMONADE
Ga zorgvuldig om met valuta en tijd, en naai de beste lappen deken  
van je leven.

JENGA   ' players FLATLINER
Achttien lagen spelplezier. Speel op onze manier:  
één hand op je rug en aanraken = pakken!

REGENWORMEN   2-7 players LIEVELINGSBIER 
Hongerige kipjes die strijden om zoveel mogelijk wormen,  
waarbij het stelen van elkaars wormen het meeste voldoening geeft.

BOONANZA   2-5 players SAMBUCA
Verstand van marktwerking en slinkse afpersing. Alleen dan word je de 
rijkste bonenboer van de tafel.

MACHIAVELLI   2-7 players SAN LORENZO WIT/ROOD
Bouw een sterke stad door elke ronde een ander karakter  
te spelen dat je dankzij verschillende eigenschappen naar  
de overwinning helpt.

SCRABBLE   3-20 players BRUXO MEZCAL 
Wordfeut maar dan analoog. De dranksuggestie is meteen  
het enige woord waarin je al die kl*te letters kwijt kan.

UNO   2-4 players LIMONCELLO
Het Amerikaanse antwoord op een ouderwets potje pesten. 

RUMMIKUB   2-6 players WARME CHOCOLADE MET RUM
Speel met strategisch inzicht en een beetje bluf, zodat jouw 
cijferreeksen en kleurrijen als eerste op tafel liggen.

DOOLHOF   2-4 players GIN & TONIC 
De gangen van het doolhof zijn constant in beweging.  
Wie lukt het als eerste om alle schatten te verzamelen? 

SKIP-BO   2-10 players LAGUNITAS DAYTIME
Speel je stapel zo slinks en snel mogelijk weg, dwarsboom je tegenstan-
ders en stop de juiste kaarten in je a"egstapel.

PHASE 10   2-6 players BROUWERIJ ‘T IJ NATTE
Pesten meets Rummikub. Maak kaartencombinaties om je hand leeg te 
spelen, onthoud wat er weggegooid wordt en probeer je tegenstanders 
het zo moeilijk mogelijk te maken.

ROLIT   2-4 players ROSE LEMONADE 
Verander zoveel mogelijk ballen in jouw kleur en WIN. 

TICKET TO RIDE   1-6 players OLD FASHIONED
Choo-Chooo! Verdien punten door zoveel mogelijk  
van jouw treinroutes aan te leggen door heel Europa.

CARDS AGAINST HUMANITY   ' players GAJES BRUUT BIER
“A party card game for horrible people”. Maak jouw vrienden  
aan het lachen met de beste grap die je in handen hebt.

EXPLODING KITTENS   2-5 players CAVA 
Een spel voor mensen die houden van kittens, explosies,  
laserstralen en soms ook geiten.  

WHAT DO YOU MEME   2-6 players HEINEKEN
Win door je tegenspelers zo hard mogelijk te laten lachen  
om je grappen aan de hand van beroemde memes.

BALDERDASH  3-8 players THE LAST WORD
Ook wel bekend als “Het Woordenboekspel”. Denk creatief na  
en zorg dat tegenspelers jouw idiote betekenis verkiezen als de juiste.

UNSTABLE UNICORNS   3-8 players KURA ROSE 
Een strategisch kaartspel waarin je jouw eenhoornleger zo sterk mogelijk 
maakt, terwijl je dat van vrienden verwoest. 

ON A SCALE FROM 1 TO T-REX   2-8 players THE BIG SHOW
HINTS, maar dan niet raden wat er uitgebeeld wordt,  
maar scoren door de intensiteit van je performance.

30 SECONDS   2-20 players SALMARI
Hysterisch partyspel, waarin je zo snel mogelijk concepten probeert te 
omschrijven aan je team, zonder het te benoemen.

PERUDO   2-6 players TEQUILA 
Een blufspel waarin je probeert te voorspellen hoeveel er van welk ogen-
aantal in het spel ligt. Optioneel: drink wanneer je geen steen kwijtraakt. 

DRINK DRINK

DRINK

DRINK

TONTON CLUB 3 SPEL MENU - bestel je bordspel aan tafel, net als je drankje. We vragen per spel een borg welke 
op de rekening komt te staan. Bij complete inlevering wordt deze weer er vanaf gehaald.

 CLASSICS



Allergenenkaart voor
SNACKS

MANCHENGO KAAS MET PIMENT
PEPPERS

 

KIBBELING

   

KAASSSTENGELS

 

FRIED CHICKEN

 

FLAT BREAD MET 3 DIPS

  

BITTERBALLEN

 

FRIET-SWEET POTATO

FRIETES UIT ZUYD

FRIET-AUBERGINE

  

START

KEBAB-CEVAPCICI

 

FALAFEL

  

GAMBAS

DUMPLING RAVIOLI

DUMPLING PIEROGGI

 

PITA JACKFRUIT

SMALL PLATES

GEROOSTERDE BIET

 



MR. POTATO

ZEEBAARS

CALYPSO

HOTDOG

  

TUNA TACO

   

SHORT RIB WAGYU

BURGERS AND PITA`S

BLACK ANGUS

   

VEGA BURGER

  

CHICKEN BIFANA

 

MUSHROOM SHOARMA

   

FISH BURGER

    

SPECIALS

FISH OF THE WEEK

    

BLOEMKOOL

ENTRECOTE

GREENS

GEGRILDE GROENTEN

PIEMENTOS DE PADRON



w: www.sho-horeca.nl
t: 076-5710078 

GROENE SALADE

  

DESSERT

CHOCOLADE TAART

  

TAART VAN DE WEEK

   

TIRAMISU

  

SAUCES

FRIET SAUCE

HABANERO MAYO

TAHINE SAUCE

GREEN PIRI MAYO

YOGHURT SAUCE

SWEET MOSTERD

All our mayo’s are vegan

All our mayo’s are vegan

All our mayo’s are vegan

All our mayo’s are vegan


