
WE LOVE FOOD 
De keukenbrigade heeft inspiratie opgedaan over de hele 

wereld. De chefs bereiden met passie, verse en verfijnde 

gerechten met pure producten zonder de “value for 

money” uit het oog te verliezen. Op de dinerkaart verfijnde 

gerechten die ideaal zijn om te delen. Heerlijke gerechten 

uit de de Mibrasa houtskooloven tot de lekkerste dagverse 

zoetigheden van onze patissier. Naast de lunch- en diner-

kaart, kan je bij Jamey Bennett ook terecht voor een croissant, 

een uitgebreid ontbijt en diverse snacks.

BAR 
Bij Jamey Bennett kan je gezellig zitten aan de bar. Het 

assortiment biedt ‘voor elk wat wils’, op elk moment van 

de dag. De dag beginnen met een verse jus d’orange en 

afsluiten met een slaapmutsje. De barista maakt de lekkerste 

koffies voor je klaar. Veel mooie wijnen worden per glas 

geschonken, we bieden diverse specialbieren tot spannende 

cocktails en mooie gin&tonic’s.

WHO IS JAMEY 
Jamey Bennett werkte als spion voor de Britse geheime 

dienst. Hij is sophisticated en ondeugend, een onweer-

staanbare combinatie. Hij kent de wereld op zijn duimpje 

en heeft een voorkeur voor luxe maar heeft ook behoefte 

aan warmte en gezelligheid. Een huiskamer, maar dan wel 

één met bediening. Dan ploft de mondaine diplomaten-

zoon neer op de Chesterfield of neemt hij plaats aan tafel 

voor een goed glas wijn en een Steak. Op zijn best voelt hij 

zich aan de bar met een Gin Tonic in zijn hand. En natuurlijk 

een mooie dame aan zijn zijde. Never a dull moment met 

Jamey…

HISTORY 
Dat Jamey Bennett zich thuis voelt op de Haagse Plaats, 

nummer 11, is niet vreemd. Ooit bevond zich hier de 

Kabouterbar, een duistere kroeg met een onschuldige 

naam waar Jamey Bennett en andere spionnen elkaar 

ontmoetten. De vele donkere hoekjes en de twee toegangen 

maakten het een ideale plek om ongezien naar binnen en 

buiten te sluipen. Begin 1994 vestigde café restaurant 

Julianas’ zich hier . Eén van de eerste grand cafés van de 

hofstad. Spionnen lieten zich er niet meer zien. Vanaf mei 

2016 keert Jamey Bennett naar de Plaats terug.



VONGOLE
chili - knoflook - citroen
vongole - chili - garlic - lemon 

10.90

SASHIMI
zalm - tonijn - yuzu - soja
salmon - tuna - yuzu - soy

12.75

KROKANTE INKTVIS
miso - aïoli - pesto
crispy squid - miso - aïoli - pesto

12.90

RAUWE TONIJN PIZZA
filodeeg - truffelmayonaise
raw tuna pizza - filo pastry - truffle mayonnaise 

11.70

KRABKOEKJES
avocado - limoen - tomaat
crabcakes - avocado - lime - tomato

11.90

TIJGER GARNALEN 
aji amarillo - espuma - kokos
tiger prawns - aji amarillo - espuma - coconut

12.00

COQUILLES
mango - chili-botersaus
scallops - mango - chili-butter sauce

13.50

BURRATA
tomaat - gepofte paprika - zeezout - olijfolie
burrata - tomato – roasted bell pepper - sea salt - olive oil  

10.50

dragonmayonaise - zoetzure groenten
veal tartare - tarragon mayonnaise - sweet and sour vegetables

KALFSTARTAAR (RAUW) 12.75

haringkaviaar - crème fraîche - bieslookolie
jacket potato - herring caviar -crème fraîche - chives oil 

8.75GEPOFTE AARDAPPEL

8.90PORK RIBS
cola lak - macadamia 
pork ribs - cola glace - macadamia

12.90THAI BEEF RIBEYE (koud - dun gesneden)
cashewnoten - peper - koriander - limoensaus
thinly sliced ribeye - cashews - pepper - coriander - lime sauce

10.90GAMBA’ S (koud)
soba noodles - sesamdressing - schaaldierenolie - enoki
gamba’s - soba noodles - sesame dressing - shell fish oil - enoki

7.90NOODLE SOUP
kip - miso - ramen - shi-meiji
chicken - miso - ramen - shi-meiji

7.50ARTISJOKKENSOEP
gepocheerd ei - parmezaanse kaas
artichoke soup - poached egg - parmesan cheese

9.70BUIKSPEK
kabayaki
porkbelly - kabayaki

GEGRILDE ASPERGES
citroen – parmezaanse kaas 
grilled asparagus - lemon - parmesan cheese

7.50

bio - bacon - ui chutney - tomaat
vealburger (2pc.) organic - bacon-onion chutney - tomato 

KALFSBURGER (2ST.) 12.75

13.50LAMSRACK
koriander - mint pesto
rack of lamb - coriander - mint pesto



5.00

5.00

5.00

3.00

5.00

FRIET
truffelmayonaise
fries - truffle mayonnaise

ZOETE AARDAPPEL
geroosterd - chipotle
sweet patato - roasted - chipotle

BIMI
roergebakken - oosterse vinaigrette
bimi - stir fry - oriental vinaigrette

KROKANTE RODE BIET
harissa-yoghurt
crispy beetroot - harissa yoghurt

SALADE
geroosterde pittenmix
lettuce - roasted seeds

 

12.50GEITENKAAS SALADE
rode biet - quinoa - walnoot - peer - balsamico crème
goat cheese salad - beetroot - quinoa - walnut - pear
balsamic cream 

12.90CAESAR SALADE
kip - bacon - ansjovis - ei - parmezaanse kaas
caesar salad - chicken - bacon - anchovy - egg - parmesan cheese

OESTERS FINES CLAIRES    
OYSTERS FINES CLAIRES
3.00 p.st. (vanaf 2 stuks)

gin-tonic gelei, frambozenvinaigrette
gin-tonic jelly, raspberry vinaigrette

ZEEBAARS
gele curry - sereh - limoenblad
sea bass - yellow curry - sereh - lime leaf

19.75

BAVETTE - BLACK ANGUS  { 250 gr. }
rund - met chimichurri of romige peper-knoflooksaus

flanksteak - with chimichurri or a creamy pepper garlic sauce  

17.90

RIBEYE  { 300 gr. }
rund - met chimichurri of romige peper-knoflooksaus
ribeye - with chimichurri or a creamy pepper garlic sauce  

23.90

KIPPETJE
cajun - mango - chipotle mayonaise
chicken - cajun - mango - chipotle mayonnaise 

13.50

IBERICO { 200 gr. }
kweepeer aïoli
iberico -  secreto - quince aïoli

17.50

KROKANTE EENDENBORST
sinaasappel soja gembersaus
crispy duck breast - orange soy ginger sauce

16.00

= MIBRASA HOUTSKOOL OVEN

HEEFT U EEN VOEDSELALLERGIE?
MELD HET ONS

ON THE SIDE

200 GRAMS OR MORE


