TAPAS inkijk exemplaar
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1. Buffelmozzarella
Met tomaat, basilicum, zwarte peper en rucola
2. Mahon
Heerlijk zachte Spaanse kaas van het eiland Menorca
3. Fuet worst
"Fuet" letterlijk "Zweep" Catalaanse gedroogde dunne worst
4. Ansjovisfilet
In knoflook gemarineerd met toast en verse citroen
5. "Big Mama's"
Jumbo big mega olijven in knoflook olie
6. Peppersweets
Pittige mini paprika's gevuld met roomkaas in kruiden olie
7. Nacho chips kaas
Met kaas uit de oven en huisgemaakte tomaten salsa
8. Nacho chips Jalapeno kaas
Met kaas en Japapeno pepers uit de oven en tomaten salsa
9. Vitello Tonato
Gegaard kalfsvlees, tonijnmayonaise, kappertjes en rode ui
10. Mini carpaccio van rund
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Ronde

1

2

3

4

Warme tapas:
19. Rustico Brood
Met kruidenboter en rouille
20. Tomatensoep
Romige tomatensoep met soepstengel
21. Lente ui soep
Romige lente ui soep met vers gesneden lente ui en croutons
22. Mini pizza Margarita
Huisgemaakte pizza met tomaat, mozzarella kaas en oregano
23. Romige champignon ragout
Ragout van champignons in pasteitje
24. Gegrilde groenten
Gegrilde courgette, paprika en ui met olijfolie
25. Gefrituurde uiringen
Met knoflookdip
26. Grill broodje "Brie"
Met gesmolten brie, honing en walnoot
27. Grill broodje "Texas Cowboy"
Burger, BBQ saus, gebakken uitjes, tomaat, augurk en sla
28. Champignons kruidenboter

Rucola, Parmezaanse kaas, pompoenpitjes en Balsamico

Gebakken champignons in kruidenboter uit de oven

11. Salade van biet

29. Champignons in bierbeslag

Rode biet uit Normandie met walnoot, Quinoa en moerbes

Heerlijke champignons in bierbeslag met pesto mayonaise

12. Bruschetta gerookte zalm

30. Gepaneerde garnalen

Met gerookte zalm, avocado en citroen

Krokant gebakken gepaneerde garnalen met cocktailsaus

14. Mediterrane salade
Salade van paprika, komkommer, olijf, prei en feta
15. Gamba krabsalade
Frisse salade met gamba's, Surimi krab, cocktailsaus en citroen
16. Bruschetta tomaat
Met verse tomaat, knoflook, basilicum, en extra vierge olijfolie
17. Wrap huisgerookte zalm

31. Gamba's
In mediterraanse knoflook olie
32. Mosselen in prei-roomsaus
Gegratineerd met kaas
33. Calamaris
Spaanse inktvisringen met cocktailsaus
34. Zalm dille
Verse zalm uit de oven met dilleroomsaus en citroen
35. Gambas kroketjes

Met komkommer en bieslookroomkaas

Ambachtlijk bereid, gamba kroketjes van Cas Spijkers

18. Poke Bowl Vega

36. Kibbeling

Mini salade met mais, avocado, rode biet en tomaat

Gebakken witvis met Remouladesaus
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maximaal 3 tapas p.p. per ronde.

Droog gepekelde en gerookte ham met Galia meloen

maximaal 3 tapas p.p. per ronde.

13. Schwarzwalderham/meloen
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Onbeperkt wereld tapas iedere dag voor € 30,95 p.p. Vrijdag, zaterdag en zondag lunch € 20,95 p.p.

1

Koude tapas:

Onbeperkt wereld tapas iedere dag voor € 30,95 p.p. Vrijdag, zaterdag en zondag lunch € 20,95 p.p.

Ronde

TAPAS inkijk exemplaar

