TAPAS inkijk exemplaar
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Warme tapas:
36. Puntzak friet
Met cajun kruiden en mayonaise
37. Patatas Bravas
Vers gebakken aardappel met huisgemaakte salsasaus
38. Chorizo worstjes
Lekkere paprika knoflook worstjes in de pan gebakken
39. Geitenkaas met spek
Uit de oven op een frisse salade met honing en walnoot
40. Mini loempia's
Met chilisaus
41. Buikspek
Speklapjes met gebakken uitjes en Piccalilly
42. Mini spare ribs
In Cola-BBQ saus gemarineerd, geserveerd met Cole Slaw
43. Gehaktballetjes
In huisgemaakte tomaten salsa saus
44. Kipkluifjes Sesam Soya
Krokante kipkluifjes afgelakt met sesam soya saus
45. Kipsate met pindasaus
Met atjar, kroepoek en seroendeng
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46. Kipgyros Pita broodje

Ronde
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DESSERT TAPAS:
52. Red Velvet Cake
Amerikaanse rode cake met roomkaas creme
53. Fruitsalade
Vers fruit van het seizoen
54. Mini creme brulee
Vanille creme brulee afgebrand met suiker tot caramel
55. Chocolade Muffin
Warme chocolade muffin *tip bestel er slagroom bij
56. Slagroom soesjes
Met chocolade saus
57. Mini Doony's donuts
Met kans op chocolade, roze of feest topping
58. Poffertjes
Oma's receptuur! Met roomboter en poedersuiker
59. Churros
Gevuld met warme chocolade
60. Banaan caramel gebak
Sloffendeeg gevuld met banaankwark mousse en caramel
61. Bol vanille ijs
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Onbeperkt wereld tapas iedere dag voor € 28,95 p.p. Vrijdag, zaterdag en zondag lunch € 18,95 p.p.
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Onbeperkt wereld tapas iedere dag voor € 28,95 p.p. Vrijdag, zaterdag en zondag lunch € 18,95 p.p.

Ronde

TAPAS inkijk exemplaar

62. Bol bananenijs

Met rode ui en knoflookdip
47. Chorizo kaas kroketjes

63. Bol chocolade ijs

Ambachtelijk bereid en geserveerd met aardappelsalade
48. Gepaneerde garnalen

In knoflook olie
50. Mosselen in prei-roomsaus
Gegratineerd met kaas
51. Calamaris
Spaanse inktvisringen met cocktailsaus

Onbeperkt wereld tapas iedere dag voor € 28,95 p.p.
Vrijdag, zaterdag en zondag lunch vanaf 13.00 uur € 18,95 p.p.
Maximaal 3 tapas p.p. per ronde.

65. Bol aardbei ijs
66. Bol straciatella ijs
67. Slagroom toef

Feestje?

maximaal 3 tapas p.p. per ronde.

49. Gamba's

maximaal 3 tapas p.p. per ronde.

Krokant gebakken gepaneerde garnalen met cocktailsaus

64. Bol pistache ijs

Wij hebben boven in ons restaurant een sfeervolle zaal!
Geschikt voor 20 tot 120 personen voor uw feest,
verjaardag, bruiloft, kinderfeest, vergadering, babyshower,
nieuwjaars borrel of zelfs een tapasbuffet vanaf € 20,- p.p.
Vraag aan de bediening of je alvast een kijkje mag nemen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar: 0318-595856
of stuur een mail naar: info@reds.nu
68. Ik wil de feestzaal zien
Kom boven kijken in onze sfeervolle zaal met dakterras

