
MANNA DIM SUM
every day from 12 pm till 17 pm                          

Wij prijzen ons bijzonder gelukkig dat we kennis 
gemaakt hebben met de heer Moon Chow. 
Meneer Chow is een gerenomeerde Chinese 
Dim Sum Chef, die naam heeft gemaakt met zijn 
traditionele Dim Sum. Na einge jaren niet meer 
actief te zijn geweest als Dim Sum Chef maakt hij 
nu exclusief voor MANNA weer zijn authentieke 
Dim Sum. 
 

蝦餃  Ha Goa  1600

Ha Goa bestaat uit een gamba met bamboescheut 
omwikkeld in een gestoomd wit doorzichtig deeg. 
Eén van de bekendste dim sum gerechten. 

 
芋角  Wu Kok   1600

Wu kok bestaat uit gefrituurd tarodeeg, gevuld 
met varkensvlees en gedroogde garnaaltjes. 
Deze dim sum wordt veel gegeten in Hong Kong.

三凌高 Sam ling Gao 1600

Sam ling gao bestaat uit gestoomd wit deeg 
gevuld met kalkoenvlees. De naam sam ling gao
is aan de driehoekige vorm te danken. 
Ingrediënten: kalkoenvlees, oesterzwam, 
knoflook , lente-uitjes en wortel.

生煎包 Sheng jien bao   1600

Is een gebakken broodje, gevuld met varkensvlees. 
Eén van de bekendste dim sum uit Shanghai.  

Dim Sum MANNA  1600

Wilt u kennis maken met bovenstaande traditionele 
Dim Sum dan bieden wij ook een samenstelling 
van de 4 soorten

  

MANNA PASTRY, 
SWEETS & CHEESE
every day from 12 pm till 17 pm                           

Sweets & Cheese

Madelaine met geslagen room     500

(bereidingstijd ca. 15 min)
Brownie, vanille ijs, karamel  900

olijfolie, zeezout,verse truffel
Hangop, bramen, vanille, sereh   900

Tarte tatin, appel, roomijs   900

4 soorten sorbet ijs 700 
4 internationale kazen  1200

met garnituur   

MANNA FACILITEITEN

Faciliteiten

Internet
Gratis wireless internet, vraag het wachtwoord 
aan de service medewerkers.

Kranten  
Keuze uit het Financieel dagblad, Algemeen Dagblad, 
Financial Times  en de Telegraaf.

Lectuur
Uit onze kast in de private dining room heeft u een 
ruime keuze uit nationale en internationale lectuur.

Onze service staff informeert u graag over onze ruimtes 
en facilitaire middelen voor uw zakelijke presentaties 
en vergaderingen. 

MANNA WINES
every day from 8 am till 17 pm                      

Wines MANNA private label

MANNA    glass       bottle
Sauvignon blanc      470     2350

Chardonnay 470     2350

Rose de merlot   470    2350

Cabernet Sauvignon 470     2350

Bubbles MANNA private label
        
MANNA    glass       bottle
Private Label Bubbles brut 675 3300

MANNA 
Private Label Bubbles rosé      675 3300

Champagne  
Besserat de Bellefon       
     glass       bottle
B de B Cuvee de Moines brut 1100 6900

B de B brut ½ bottle   4500      
B de B brut ½ bottle rosé     4600      
B de B brut ½ bottle blanc de blanc  4900      

B de B rosé               8500

B de B blanc de blanc            9000

B de B Vintage 2006           10000

Taittinger    12500

Les Folies de la Marquetterie    
 
Piper-Heidsieck    23000

Rare Millesime 2006    
 

Voor een uitgebreidere wijnkeuze vraagt u naar 
onze wijnkaart.

LUNCH

MANNA CRUSTACEA
every day from 12 pm till 17 pm              

Oester Bassin

MANNA`s oester bassin biedt een dagvers aan-
bod van de lekkerste oesters uit de hele wereld. 
Het bord achter het bassin informeert u over de 
soorten en prijzen.

Kokkels & Scheermessen

Kokkels met linguine pasta 1200

Scheermessen met linguine pasta 1200

Fruit de mer

Large  2900

Scampi’s, langoustines, 3 fine Claire, 
scheermesjes, mosselen, kokkels, garnalen

X-large 5600

½ kreeft, krab, langoustines, 3 fine Claire 
oesters, scheermesjes, mosselen, kokkels, garnalen

Langoustines

3  langoustines  1200

gebakken met knoflook, groenten en wit brood

6  langoustines  2200

gebakken met knoflook, groenten en wit brood

Kreeft & krab

Salade lauw warme kreeft of krab  
 
Gebakken kreeft of krab met linguine pasta
 
De prijs van kreeft en krab is een dagprijs welke 
vermeld staat op het bord achter de Fishbar. 
U kunt de kreeft half of heel bestellen. De krab 
wordt in zijn geheel geserveerd.



MANNA COFFEE & TEA
every day from 8 am till 17 pm       

Fingeprinted Coffee

Café crème 270

Café crème large 450

Espresso single 270

Espresso double 420

Macchiato 270

Cappuccino   300

Café au lait 300

Latte macchiato 350

Irish coffee (Jameson) 675

French coffee (Grand Marnier) 675

Spanish coffee (Tia Maria) 675

Italian coffee (Amaretto) 675

Betjeman & Barton Tea

Darjeeling 275

De fijnste thee uit noordoost India. Het geurige 
aroma en de specifieke smaak zorgen voor een 
elegante thee. Darjeeling geniet terecht de 
bijnaam Champagne onder de theesoorten.

Melange Pouchkine 275

Het antwoord van Betjeman en Barton op de 
klassieke Earl Grey. Behalve Bergamot (de 
smaakmaker van Earl Grey) worden kleine 
hoeveelheden sinaasappel en citroen toegevoegd. 

Verveine 275

Verveine of ijzerhart is de bekendste ‘infusion’ 
van Frankrijk. Word meestal geserveerd na een 
copieuze maaltijd om de maag tot rust te laten 
komen.

Japan Sencha 275

Een echte Japanse thee in een builtje.  
Smaakt zoals een pas gemaaid grasveld ruikt.  
Bevat veel vitamine C. Voor de liefhebber.

Tisane de Berger 275

Een mélange van verveine, fleurs d`oranger, 
citronella en mint. Een heerlijke smaakvolle 
kruidenthee voor elk moment van de dag.

Quatre Fruits Rouge 275

Een verrukking van rood fruit.

Verse munt met honing 350

MANNA BREAKFAST
every day from 8 am till 12 pm               

Breakfast

Breakfast Small  1250

mixed bread basket, jam, oude en jonge kaas, 
ham, kipfilet, gekookt ei, yoghurt-fruit-noten 
cocktail,  koffie of thee en verse Jus d’Orange

Breakfast  X- large 1950

mixed bread basket, jonge- en oude kaas                   
gerookte zalm, kipfilet, ham, marmelade,
flensjes, madelaines, yoghurt-fruit-noten 
cocktail en een gekookt ei, koffie of thee en
verse Jus d’Orange

Champagne breakfast       2500

X-large + Champagne Besserat de Bellefon brut

In the mood for more food?

Als aanvulling op het bovenstaande ontbijt kunt u 
nog diverse items bijbestellen.

Gerookte zalm       400

Flensjes 3 stuks   400 
Madelaines 4 stuks  500

Parmaham  400

Fruit

Gemengde fruitsalade 450

Gemengde fruitsalade 650

met yoghurt honing en noten  
 

MANNA LUNCH
every day from 12 pm till 17 pm              

Soup

Bisque d`homard          1200

garnituur van schaal- en schelpdieren  
 
Tomatenbouillon  1000

concasse, Chevre sologne, bosui

Salad

Salade Pata Negra  1400

Panzanella, bladsalade, tomaat, Taggiasche olijven

Thai Tube salad   1000

paksoi, kokos, mango, chili

Salade gebakken gamba`s 1200

Krobsla, Parmezaan, tomaat, croutons

Sandwich

Chicken Club Sandwich 1100

kip met spek, avocado, tomaat, ei en kerrie

Sea food Club Sandwich       1100

maïsbrood met garnalen of gerookte zalm, 
gekookt ei, mierikswortelcrème en chips  
   
Croque geitenkaas      900

kruidensla, honing en noten

Zweedse wrap    900

gerookte zalm, roomkaas en komkommer 
   

Eggs

Sunny side up  900 
3 spiegeleieren met ham, kaas of spek  
   
Omelette MANNA 1000

gerookte zalm en groene kruiden  

Scrambled egg     1200

verse truffel
 
Egg Benedict 900

gepocheerd ei, gekookte ham en Hollandaise    

MANNA LUNCH
every day from 12 pm till 17 pm                   

Meat

Ossenhaas carpaccio     1500

rucola, Parmezaan, pijnboompitten, witbrood 
  
MANNA Burger 1200

met frieten en Classic Ketchup

Ajam ketjap 1600

nasi kuning, sajoer boontjes, krokante pinda  
 
Beef Paillard 2400

mousseline, paddenstoelen, kalfsjus  
 
Fish

Bento box  1800

sashimi zalm, tonijn, makreel, thai tube salade,
vegetarische oester, panko garnaal, loempia
Peking eend, shiitake bouillon

Gegrilde zalm steak 1600

linguini, courgette, bospeen, kreeftenschuim

Peixe do dia
MANNA`s Fishbar & Bassin heeft een dagelijkse 
aanvoer van vis, schaal- en schelpdieren vanuit 
de hele wereld. Neem een kijkje bij de visbar en 
geef aan wat u lekker vindt. Op het bord vindt u 
het overzicht van ons aanbod en de dagprijzen. 
Ons keukenteam geeft u graag informatie over  
de bereidingsmogelijkheden. 
 
Greenz  
 
Groene asperge 1600

gerookte mousseline, henne eitje, oude 
Alkmaar kaas, piccalilly

Bloemkool 1600

‘’tripple cooked’’ aardappel, walnoten, Epoisse, morille saus  

Verse pasta 1600

truffel, peper, olijfolie

Extra`s

Friet met huisgemaakte mayonaise 350

Groene salade  350

Specialty of the day 1950

Dagelijks wisselend 2 gangen menu. 
Onze medewerkers informeren u graag.

WWW.MANNA-NIJMEGEN.NL


