iedere vrijdag en zaterdag
onbeperkt genieten van
tapasgerechten voor maar € 22,50
Spelregels onbeperkt tapas gerechten eten
1 De bestelling kunt u zelf invullen en in de bestellinghouder plaatsen.
2 Per ronde maximaal 2 gerechtjes p.p. bestellen.
3 Bestellen doet u op eigen tempo. Doe het echter niet te
snel om zoveel mogelijk te kunnen genieten.
4 Vegetarisch? Zoek de gerechten met een “V”.
5 Heeft u een allergie? Geef het even door aan de
bediening zodat onze kok ook voor u heerlijke gerechtjes
op tafel kan zetten.
6 Voor de kinderen hebben wij een speciaal menu
samengesteld. Vraag er naar bij de bediening.
7 Onze keuken is tijdens de tapas avond geopend tot 22.30
uur. Warme en koude gerechten zijn te bestellen tot 21.45
uur en desserts tot 22.30 uur. Wij sluiten om 23.00 uur.
8 Tijdens onze tapas avond is het niet mogelijk om van
onze avondkaart of Eten wat de pot schaft te bestellen.
Uitzondering voor grote groepen.
Tafelnummer en tijd bestelling

SOEPEN
Tomatensoep
Groentensoep
Verrassingssoep
KOUDE TAPAS
Gerookte kip salade
Kip wrap
Klein slaatje
Carpaccio
Bruchetta met tomatensalsa V
Komkommersalade V
Peppadews V
Gerookte zalm salade
Knoflook scampi’s
Garnalencocktail

WARME TAPAS
Gegratineerde witvis
Zalm met spinazie
Krokante gamba’s met chilisaus
Scampi’s in romige chilisaus
Gambakroket met cocktailsaus
Mosselen met groene kruiden
Krokante mosselen met knoflooksaus
Kip cajun
Hete kip
Kipsaté
Romige kip
Kipkluifjes met huisgemaakte uienmayonaise
Mini kipsalon
Tournedos met pepersaus
Tournedos met knoflook en oregano
Beef pannetje
Varkenshaas met brie
Varkenshaas met tomatentapenade
Oosterse varkenshaas
Griekse souvlaki met tzaziki
Gegratineerde gehaktballetjes met tomatensaus
Gehaktballetjes met Jamballasaus
Gehaktstokje
Ovenpasta met gehakt
Spareribs
Mini kapsalon
Chorizokroket met knoflooksaus
Gefrituurde uienringen met Jamballasaus V
Knoflookchampignons V
Kaaskroket met mosterdsaus V
Geitenkaas met pesto en honing V
Nacho’s gegratineerd in de oven V
Mini loempia met chilisaus V
VOOR ERBIJ
Frietje met V
Brood en brooddip V
Aardappelgarnituur V
DESSERT
Appelcake
Chocoladetaartje
Monchou met kersen
Koekenmousse
Chocolademousse
Stroopwafelijs
Oreo koekjes ijs
Churros met kaneelsuiker en caramel
Verrasing ijscupje
Softijs met boerenjongens
Softijsje

