
Aantal Koude Tapas Aantal Warme Tapas

Brood met parmezaanmayonaise € 3,00 Pasta scampi's jambalaya (kruidig roomsausje) € 6,50

Huisgemarineerde olijven € 3,50 Gamba's met knoflook (3 stuks) € 8,00

Zongedroogde tomaatjes € 3,50 Lasagne van gerookte zalm, pompoen en ricotta € 6,50

Gemarineerde ansjovis € 4,00

Soep (wisselende soorten, 1L) € 6,50

Serranoham € 5,50 Thaise groene curry met zoete aardappel en groenten (pikant) € 5,50

Coppa di Parma € 5,50 Canneloni van spinazie en ricotta € 5,50

Ibericoham € 8,00 Risotto met boschampignons en truffel € 7,00

Truffelsalami € 6,50 Portobella met geitenkaas, walnoot en zongedroogde tomaat € 5,50

Venkelsalami € 6,00 Aardappeltjes uit de oven met knoflook en rozemarijn € 4,50

Spianata € 5,50

Manchego (Spaanse schapenkaas) € 6,00 Kipsaté met pindasaus (2stuks) € 6,50

Mix van verschillende soorten charcuterie € 14,00 Gehaktballetjes in tomatensaus (4stuks) € 5,00

Spare ribs € 6,50

Gerookte visschotel (zalm, heilbot, forel, paling) € 8,00 Kippenkluifjes met chilisaus (4stuks) € 5,00

Oosterse carpaccio van tonijn € 7,50 Souvlaki met tzaziki (2stuks) € 6,50

Tartaar van zalm met avocado, zure room en avruga kaviaar € 7,00 Wildstoverij met bruin bier € 7,00

"Caprese" (tomaat, mozzarella, balsamico, basilicum) € 5,00 Stamppot van savooikool met rookworst en zuurkool € 6,00

Vitello tonato € 7,00 ** Warme gerechtjes worden bereid maar koud meegegeven en moeten thuis nog opgewarmd worden

Rundscarpaccio met truffelcrème € 6,50
Wrap met kalkoen, curry en mango € 4,00 Dessert
Duo van wildpate met uienconfijt € 6,50 Tiramisu met speculaas € 5,50

Mousse van witte chocolade met rode vruchten € 5,50
Salades Kaasplankje € 8,50

Ceasar salad (kip, ei, parmezaan, croutons, ceasardressing) € 6,00
Griekse salade met feta en rode ui € 5,00 Tapas Menu

Selectie koude tapas, kopje soep, selectie warme tapas, dessert € 29,50p.p.

** Openingsdagen: woensdag t.e.m. zondag

** Bestellen kan telefonisch op het nummer 089 25 49 89  TOT  17.00u

** Afhalen tussen 17.00u en 19.00u

** Alles wordt netjes voor u verpakt, u hoeft niets te retourneren.

** Voor vragen betreffende allergenen, mag u ons ook telefonisch contacteren

Bestellijst Afhaal Tapas&Zo…  0032 89 25 49 89
Bestellen van woensdag t.e.m. zondag tot 17.00u   -   Afhalen tussen 17.00u en 19.00u


