TAPAS inkijk exemplaar
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Warme tapas:
38. Puntzak friet
Met cajun kruiden en mayonaise
39. Patatas Bravas
Vers gebakken aardappel met huisgemaakte salsasaus
40. Chorizo worstjes
Lekkere paprika knoflook worstjes in de pan gebakken
41. Geitenkaas met spek
Uit de oven op een frisse salade met honing en walnoot
42. Mini loempia's
Met chilisaus
43. Varkenshaas champignon
Varkenshaas van de grill met champignonroomsaus
44. Mini spare ribs
Geserveerd met Cole Slaw
45. Gehaktballetjes
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Ronde
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DESSERT TAPAS:
54. Aardbeien droom
Taartje met aardbei, gele room en cake
55. Snicker Special
Vanille ijs met pinda's met chocolade en caramelsaus
56. Peer William
Peer met amandel, caramelsaus en vanille ijs
57. Mini creme brulee
Vanille creme brulee afgebrand met suiker tot caramel
58. Slagroom soesjes
Met chocolade saus
59. Carrot Cake
Heerlijke worteltjes cake met suiker topping
60. Poffertjes
Oma's receptuur! Met roomboter en poedersuiker
61. Churros

In huisgemaakte tomaten salsa saus

Gevuld met warme chocolade

46. Empanada

62. Spekkoek

Heerlijk pasteitje gevuld met rundvlees, ui en rozijnen

Traditionele spekkoek uit de Indische keuken

47. Chorizo kaas kroketjes

63. Choco di coco

Ambachtelijk bereid en geserveerd met aardappelsalade

Cake van chocolade met cocos

48. Kipfilet pesto brie

64. Bol vanille ijs
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Onbeperkt wereld tapas iedere dag van 12.00 uur tot 18.00 uur voor € 23,50 p.p.
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Onbeperkt wereld tapas iedere dag van 12.00 uur tot 18.00 uur voor € 23,50 p.p.

Ronde

TAPAS inkijk exemplaar

Een klassieker, kipfile met pesto en brie uit de oven
49. Popcornkip

65. Bol bananenijs

Malse kip in een jasje van popcorn met BBQ saus
50. Kipkluifjes Sesam Soya

Met atjar, kroepoek en seroendeng
52. Kipgyros Pita broodje
Met rode ui en knoflookdip
53. Dadels spek
Zoete dadels omwikkelt met spek uit de oven

67. Bol pistache ijs
68. Bol aardbei ijs
69. Bol straciatella ijs
70. Smurfen ijs
71. Slagroom toef

Onbeperkt wereld tapas lunch iedere dag voor € 23,50 p.p.
Maximaal 3 tapas p.p. per ronde.

maximaal 3 tapas p.p. per ronde.

51. Kipsate met pindasaus

maximaal 3 tapas p.p. per ronde.

Krokante kipkluifjes afgelakt met sesam soya saus

66. Bol chocolade ijs

