Desserts

Alle desserts zijn van klein formaat. U kunt uw dessert zelf samenstellen door
eventueel te combineren. 3 desserts staan gelijk aan een “volledig” dessert.

Hoe werkt Tapas
eten bij Thuis?

Crème brûlée
Crème brûlée van vanille

Tiramisu

Voor € 37,50 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.

Parfait
van speculaas

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

Thuis!-lolly
Van het seizoen! Een wisselende, zoete lekkernij

Cheesecake
Huisgemaakte citroen-cheesecake met limoncello

Vers fruit

Gerechten met een
zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden.
Gelieve dit door te geven aan de bediening.

Combinatie van fruitsoorten

Onderstaande ijssoorten zijn per bol te bestellen
Vanille roomijs
Stoofperen sorbetijs
Appeltaart roomijs
Chocolade roomijs

TIP!

Grand dessert (

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.)

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

Verrassingsmenu
)

Verrassing van 4 diverse desserts met slagroom

Wilt u zich laten verrassen en vele tapasgerechtjes proeven?
Kies dan voor de verrassing van de chef.
Dit wordt u aangeboden voor € 34,75 p.p. inclusief dessert.

Extra’s

Allergenen

Slagroom
Warme chocoladesaus

Heeft u een intolerantie voor bepaalde ingrediënten? Achter veel gerechten staat
of het vrij is van diverse allergenen e.d. 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.
Uitleg symbolen:
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Vegetarisch

Varkensvlees

Gluten

Lactose

Noten

()

= Mogelijk zonder

Ongeschikt bij
zwangerschap

Voor- en tussengerechten
Borrelplankje

(

)

Hollandse garnalen

Meloen met ham (

Soep van bospaddenstoelen

)

Palingsalade
Met mayonaise van mierikswortelcrème

(

Met pecorino, rucola, olijven, spekjes
en truffelmayonaise

Tonijn tataki
Kort gegrilde tonijn met soja, wakame
en sesam

Zalmbonbon
Zalmbonbon met roomkaas

Wrap kip
Gerookte kip, eiersalade en gebakken
spek

)

(

)

Duivels pannetje
Pikante kip met ketjap, sesam en bosui

Gefrituurde kaasstengels

Kabeljauw (

)

Indische balletjes
Met chilimayonaise

Varkensrollade

Krokante mini loempia’s van belegen
Hollandse kaas

Italiaanse rouleaux van varken, gevuld met tapenade, gedroogde ham en salie

Varkenshaas medaillons

Gemarineerde kip

(

)

Met bourgondische saus

4 malse kippenvleugeltjes

Geitenkaas met spek

(

)

Salade met gebakken geitenkaas
omwikkeld met spek

Rundvlees bitterballen
Met mosterd-mayonaise

Gefrituurde scampi’s
Met chilisaus

)

Met Mexicaanse gehaktmix

Chips van groentes

Kibbeling
Met joppiesaus

Burrata
Met gegrilde groene asperges, tomaten en
pijnboompitten

Frietje truffelmayonaise
, aardappelkroketjes met
of rauwkostsalade
( )
mayonaise


)

In serranoham met grove mosterdsaus

Met cocktailsaus

Met truffelmayonaise

Zalmfilet (

Met knoflook en toast

Nacho’s (

)

Met bearnaisesaus

Gebakken champignons

Combinatie van serranoham en meloen

(

Gebakken en geserveerd in look

Met basilicum en een vleugje room

Met een vleugje truffel

Verse Hollandse garnalen met
cocktailsaus

Wrap tonijnsalade

Scampi’s

Tomatensoep

Plateau van diverse hammetjes, worsten,
olijven en bruschetta

Rundercarpaccio

Hoofdgerechten

Deze supplementen mogen altijd extra bij een gerecht worden besteld

Runderbavette (

)

Met pepersaus

Gegrilde entrecote (

)

Met bearnaisesaus

Thuis!-burger

(

)

Met mayonaise, tomatenketchup en cheddar

Paddenstoelen risotto
Volgens Italiaans recept

Spareribs
Met een lichtzoete ketjapmarinade

Ossenhaaspuntjes
Met truffelsaus

Tongfilet
Met limoenmayonaise

(

)

