
Tapas schalen zijn inclusief broodbol per 2 personen met kruidenboter en rouille. 
 
Tapas schaal koud & warm € 17,95 p.p.  
Alleen koud € 8,95 p.p. Alleen warm € 10,95 p.p. 
 
Tapas schaal koud bestaat uit: 
Wrap zalm roomkaas - Coppaham frambozendressing walnoot - Spaanse kaas, olijven, Fuet 
worst - Peppersweets - Ham met meloen - Tortillachips met guacamole - Pincho Vegan met 
gegrilde groene asperge en avocado - Salade Kingkrab 
Tapas schaal warm bestaat uit: 
Champignons in bierbeslag met pesto mayo - Gehaktballetjes in tomatensaus - Spare ribs - 
Gegrilde groenten - Loempia's - Uiringen - Kipsate met pindasaus, atjar en kroepoek - 
Calamaris inktvisringen - Chorizo kroketjes met aardappelsalade - Patatas Bravas. 
Kinderbox € 7,95 
Kipnuggets, frikandel en kaassoufflés met frietjes, appelmoes, slurpfruit, snack komkommer 
en tomaat, leuk kadootje! en keuze uit Fristi, appelsap of Chaudfontaine water. 
Extra te bestellen: 
Schaal diversen aardappel € 5,95  
- Knoflook/peterselie aardappeltjes - Super friet - Smileys - Zaanse mayonaise. 
Schaal Carpaccio 32cm € 9,95 
- Dun gesneden rundvlees met Parmezaanse kaas, pompoenpitjes, pestodressing en salade. 
Schaal Vitello Tonato 32cm € 9,95 
- Kalfsvlees met tonijnmayonaise, kappertjes en rode ui. 
Baguette met huisgemaakte kruidenboter.  
Klein € 3,95 groot € 5,95 
Tapas schaal dessert € 6,95 
- Passievrucht droom taartje - Spekkoek - Soesjes chocoladesaus - Salade Watermeloen en 
mint - Chocolade crunchy cake - Peer met amandel en caramel. 
 
Ook kan er leuke bittergarnituur en borrelhapjes besteld worden. 
In overleg is het mogelijk om Vega te bestellen en kunnen allergieën worden doorgegeven. 
 
Er komt ook nog luxe tapas in december! 
 
U kunt bij ons betalen met pin of contant. 
Ons telefoonnummer om te reserveren/bestellen is: 
0318-595856 
 
Ons adres voor afhalen: 
Red's Tapas Grill & Bar 
Museumplein 3  
6711 NA Ede 
 
Afhalen kan van dinsdag t/m zondag van 16.00 tot 21.00 uur. 
Bestellen via mail kan 24/7 naar info@reds.nu.  
Bellen kan dinsdag t/m zondag van 16.00 uur tot 22.00 uur. 
 
EETSMAKELIJK!! 
 

 


