Desserts

Alle desserts zijn van klein formaat. U kunt uw dessert zelf samenstellen door
eventueel te combineren. Drie desserts staan gelijk aan een “volledig” dessert.

Tapaskaart

Crème brûlée
Met vanillesmaak

Aardbeien romanoff
Met merengue

Hoe werkt tapas eten bij Thuis!?

Bavarois
Van Belgische chocolade en hazelnoot

Thuis!-lolly

(

Voor € 39,75 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.

)

Van het seizoen

Cheesecake

U kunt 1 gerecht per persoon, per ronde bestellen. U kunt ieder gerecht delen met
uw tafelgenoten, omdat alles voor twee personen geserveerd wordt.

Van het seizoen

Brownie

Zondag t/m donderdag is het mogelijk om tot 21.30 uur te bestellen.
Op vrijdag en zaterdag is het mogelijk om tot 22.00 uur te bestellen.
(Desserts mogen tot 30 minuten nadien worden besteld.)

Met walnoten

Vers fruit
Combinatie van fruitsoorten

Onderstaande ijssoorten zijn per bol te bestellen

Wij zijn genoodzaakt om € 2,50 per gerecht in rekening te brengen,
wanneer er sprake is van voedselverspilling.

Vanille roomijs
Stracciatella roomijs
Aardbeien sorbetijs
Raad de smaak ijs ( )

Allergenen

Extra’s

Heeft u een intolerantie voor bepaalde ingrediënten? Achter veel gerechten
staan de desbetreffende allergenen. Op die manier hoeft een intolerantie geen
belemmering te zijn om lekker te kunnen genieten van onze gerechten!
Echter, let wel op: wij werken in ruimtes waar wordt gewerkt met allergene ingrediënten
en kunnen zodoende nooit 100% garanderen dat de gerechten vrij zijn van allergenen.

Slagroom
Warme chocoladesaus

TIP!

Grand dessert (

Uitleg symbolen:

)

Verrassing van vier diverse desserts met slagroom

www.hotelrestaurantthuis.nl

hotelrestaurantthuis

Vegetarisch

Varkensvlees

Gluten

Lactose

Noten

()

= Mogelijk zonder

Ongeschikt bij
zwangerschap

Voor- en tussengerechten
Borrelplankje

(

)

Plateau van diverse worstsoorten,
hammetjes, olijven en bruschetta

Hollandse garnalen
Meloen met ham (

Scampi’s (

Met basilicum en een vleugje room

Geserveerd in look

Zoete aardappelsoep

Zalmfilet op
Oosterse wijze

Gebakken champignons

)
(

Geitenkaas met spek

)

Vispotje
(

)

)

Runderbavette (

)

Gefrituurde kaasstengels

(

Kogelbiefstuk (

)

(

Thuis!-burger (

)

Mix van vissoorten in een kerriesaus

Spaanse balletjes

Broodje
Pulled Chicken (

In tomatensaus

Thuis! schnitzel

(

)

Gerookte rib-eye

Kippenvleugeltjes

Duivels pannetje (

Met soja, wakame, lente-ui en krokante ui

Met chilisaus

Pikante kip met ketjap, sesam en lente ui

Rundvleesbitterballen
Met mosterd-mayonaise

Zalmtartaar

In kruidig beslag met kerriedip

Krokante gamba’s

Met komkommer en tzatziki

Spareribs
Met een lichtzoete ketjapmarinade

Tongfilet

(

)

Met kruidige kreeftensaus

(

)

Aardappeltaart
Met tomaat en mozzarella

Met joppiesaus

Wrap met gerookte kip, eiersalade en spek

(

Bruschetta brie

(

Uienringen
Met aioli

)

Nacho’s

Met serranoham

(

)

Onderstaande supplementen mogen altijd extra bij een gerecht worden besteld

H’appetizers
Krokante fingerfood met chilisaus

(

Supplementen

)

Met cheddar, tomatensalsa en crème fraiche

Met honing uit de oven

Provençaals
plukbroodje

Met Provençaalse saus

)

)

Met spicy barbecuesaus

Kibbeling

Wrap kip
Bruschetta
tomatensalsa

Met ui en champignons

Varkenstomahawk

)

Met cheddar, rode uiencompote, rucola
en (T)huisgemaakte saus

Krokante mini loempia’s van Hollandse kaas
met mosterddille saus

Met mozzarella, gegrilde groene
asperges, tomaat en pesto

)

Met truffeljus

Met truffelmayonaise, pecorino, rucola,
spek, olijven en kappertjes

Caprese salade

)

Met pepersaus

Met teriyakisaus

)

Salade met gebakken geitenkaas
omwikkeld met spek

Melkbroodje met paling en cocktailsaus

(

(

Met knoflook en toast

Combinatie van serranoham en meloen

Rundercarpaccio

Tomatensoep

Romige zoete aardappelsoep

Met cocktailsaus

Broodje paling

Hoofdgerechten

)

Met look, zongedroogde tomaat, kaas,
Provençaalse kruiden en serranoham

Friet

Aardappelkroketjes

Met mayonaise

Met mayonaise

Groentefriet

Rauwkostsalade

Met truffelmayonaise

Met garnering

(

)

