Hoe werkt Tapas eten bij Thuis?
Voor € 33,75 per persoon bestelt u de hele avond onbeperkt
gerechtjes van de tapaskaart, inclusief desserts. Onze tapas zijn
internationale gerechten en worden op eigentijdse wijze
gepresenteerd.
U kunt 1 gerecht per persoon, per ronde bestellen.
U kunt ieder gerecht delen met uw tafelgenoten, omdat alles voor twee
personen geserveerd wordt.
Zondag t/m donderdag is het mogelijk om tot 21.30uur te bestellen
Op vrijdag en zaterdag is het mogelijk om tot 22.00uur te bestellen
(Desserts mogen tot 30 minuten nadien worden besteld)
Gerechten met een (V) zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld
worden. Gelieve dit door te geven aan de bediening.
Wij zijn genoodzaakt om € 2,50 per gerecht in rekening te brengen
wanneer er sprake is van voedselverspilling

Verrassingsmenu
Wilt u zich laten verrassen en vele tapasgerechtjes proeven? Kies dan
voor de verrassing van de chef.
Dit wordt u aangeboden voor € 31,75 p.p. inclusief dessert

Voor- en tussengerechten
Hamplank
Plateau van diverse hamsoorten, olijven en bruschetta
Garnalencocktail
Met appel en cocktailsaus
Meloen met ham (V)
Combinatie van serranoham en meloen
Bruschetta brie (V)
Met walnoten en honing
Palingsalade
Van gerookte paling en appel
Runder carpaccio
Met pecorino, rucola, spekjes en truffelmayonaise
Tonijn tataki
Met wasabi mayonaise
Huttenkäse (V)
Met avocado op toast
Kalfsrosbief
Met zongedroogde tomatenmayonaise, pijnboonbitten en radijsjes
Zalmbonbon
Gevuld met kruidenroomkaas
Wrap
Met gerookte kip, spek en mosterddressing

Voor- en tussengerechten
Tomatensoep (V)
Met basilicum en een vleugje room
Pastinaak soep (V)
Romige soep van pastinaak
Witloftaart (V)
Van aardappel en witlof
Gefrituurde kaasstengels (V)
Krokante mini loempia’s van belegen Hollandse kaas
Kippenvleugeltjes
4 malse kippenvleugeltjes
Mosseltjes
Gepaneerde mosselen met remoulade
Geitenkaas met spek
Salade met gebakken geitenkaas omwikkeld met spek
Risotto-truffel bitterbal
Met truffelmayonaise
Gefrituurde scampi’s
Met chilisaus
Nacho’s (V)
Met pikant gehakt en kaas
Kibbeling
Met joppiesaus
Frietje mayo, aardappelkroketjes of rauwkostsalade (V)
Deze supplementen mogen altijd extra bij een gerecht worden besteld

Hoofdgerechten
Gebakken scampi’s
in knoflooksaus
Zalmfilet
Met Hollandaise saus
Roodbaars
Met witte wijnsaus
Tongfilet
Met remouladesaus
Couscous (V)
Met tomaat, paprika en rozijnen
Quiche (V)
Van geitenkaas en pompoen
Kipshoarma
Met knoflooksaus en pita broodje
Varkenshaas medaillons
Met champignonsaus
Bavette
Met kruidenboter
Ossenhaaspuntjes
Met pepersaus
Thuisburger
Met mayonaise, tomatenketchup en cheddar
Truffelpasta (V)
Met champignons

Desserts
Deze desserts zijn van klein formaat en worden per persoon
geserveerd. U mag meerdere desserts tegelijk kiezen.
Crème brûlée
Crème brûlée van vanille
Dame blanche
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Brownie
Huisgemaakte brownie
Tiramisu
Traditionele Italiaanse taart
Parfait
Van stroopwafel
Mango crème
Met verse mango
Cheesecake
Huisgemaakte cheesecake op een bodem van Bastogne
Chocolademousse
Van chocolade en nootjes
Onderstaande ijssoorten zijn per bol te bestellen
Vanille roomijs
Belgisch chocolade roomijs
Stoofpeer sorbetijs
Raad de smaak ijs

