
TAPASTAPAS
Van woensdag t/m zondag kunt u onbeperkt tapas eten. 
Voor groepen ook andere dagen mogelijk op afspraak.

Hoe werkt het?Hoe werkt het?
U mag elke ronde 2 gerechtjes bestellen (excl. bijgerechtjes) en deze invullen op het formuliertje.

Als u dit formuliertje in de houder zet, dan wordt dit opgehaald, waarna uw gerechtjes worden bereid.
Wij raden het aan om het formuliertje voor de volgende ronde alvast klaar te zetten als uw gerechtjes worden bereid. 

De keuzes die u maakt kunt u op uw placemat invullen in het witte bolletje vóór het gerecht.
Dit is een handige reminder als de bediening uw gerechtjes serveert.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

 = Vegetarisch

• 1 Wrap met kip

• 2 Toastje brie met honing en walnoten 

• 3 Serranoham met meloen 

• 4 Garnalencocktailtje

• 5 Carpaccio met truffelmayonaise 

• 6 Geitenkaassalade 

• 7 Pasteitje van kippenragout met 
champignons

• 8 Caesar salade 

• 9 Toastje bruschetta

• 10 Toastje paling

• 11 Gerookte kip met honing-mosterddressing

• 12 Bietencarpaccio met geitenkaas

• 13 Gerookte eend met wasabi mayonaise 

• 14 Frisse krabsalade  

• 15 Wrap met zalm

• 16 Caprese met pesto

• 17 Tomatensoep met balletjes

• 18 Champignonsoep   

• 19 Soep vd dag

• 20 Kipsateetje met Japanse sesamsaus

• 21 Tournedos met truffeljus

• 22 Gebakken mosselen afgeblust met zoete wijn 

• 23 Romige knoflook kruiden champignons 

• 24 Hertenbiefstuk met Pepersaus

• 25 Schnitzeltje met champignonroomsaus

• 26 Taco met kruidig gehakt

• 27 Pasta met champignons en brie 

• 28 Ossenhaaspuntjes op oosterse wijze met ui, 
taugé en oestersaus

• 29 Puntpaprika gevuld met rijst 

• 30 Kippendijtje met gebakken ui en champignons

• 31 Scampi’s met wokgroente in pittige chili

• 32 Stamppotje met Zeeuws spek 

• 33 Ravioli met ricotta

• 34 Crispy chicken met lente-ui mayo

• 35 Broodje Pulled Pork

• 36 Gyoza met kip

• 37 Zalm met Hollandaise saus

• 38 Loempia met chilisaus 

• 39 Saté v.d. Haas met huisgemaakte satésaus

• 40 Gebakken gamba’s in knoflookroom

• 41 Courgette bootje gevuld met groenten en 
geitenkaas 

• 42 Spareribs met knoflooksaus

• 43 Nacho’s met gekruid gehakt en guacamole

• 64 Vers fruit

• 65 Milkshake

• 66 Crème brulée

• 67 Witte chocolademousse met roodfruit

• 68 Apfelstrudel met bananen-ijs

• 69 Sjoom (Jus d’orange met vanille-ijs)

• 70 Kersen-yoghurtijs met witte chocolade

• 71 Oreo mousse

• 72 Minihoorntje met stracciatella-ijs 

• 73  MonChou

• 74 Brownie met slagroom

• 75 Dame Blanche

• 76 Poffertjes met vanille ijs

• 77 Nougatineparfait

• 44 Inktvisringen met ravigottesaus

• 45 Portobello met groente en kaas

• 46 Rib-eye met rode wijnsaus

• 47 Hooghei Burgertje met kaas

• 48 Lamsrack met honing-tijm saus 

• 49 Kaaskroketje met cranberrysaus  

• 50 Zeebaars met sojasaus

• 51 Varkenshaasmedaillon in spek met 
champignonsaus en brie

• 52 Krokante gamba’s met chilisaus

• 53 Frietje met

• 54 Gefrituurde aardappeltjes

• 55 Nasi met gebakken ei  

• 56 Bloemkool met botersaus

• 57 Witlof met ham en kaas

• 58 Kipnuggets      

• 59 Bitterballetjes     

• 60 Frikandelletjes      

• 61 Kaassoufflé   

• 62 Raketje

• 63 Kinderijsje

✤ Voorgerechtjes

✤ Kindergerechtjes

✤ Hoofdgerechtjes

✤ Bijgerechtjes

✤ Nagerechtjes

Eet smakelijk!Eet smakelijk!


