Menukaart

Tapas

Geldig van 26-10 t/m 8-11-2020

Maaltijden

1. Tonijnsalade ambachtelijk 200 gram

€ 4,75

29. Lasagne bolognese, rundgehakt, groenten, kaas

€ 9,95

2. Truffel-eiersalade ambachtelijk 200 gram

€ 4,75

30. Zwarte Risotto, Parmezaan en romige knoflook
gamba’s

€ 12,50

3. Bruchetta, tomaat, basilicum en toastjes 200 gram

€ 6,50

31. Chicken noodle met sesamketjap saus

€ 9,95

4. Oude kaas salade 200 gram

€ 4,75

32. Peking eend noodle met sesamketjap saus

€ 10,95

5. Eend tataki, hoisinsaus, komkommer en crispy ui

€ 7,95

33. Stamppot zuurkool met rookworst en jus

€ 9,95

6. Wrap pulled pork, bbq saus

€ 5,00

34. Stamppot peen & ui, runderstoof en zilver ui

€ 9,95

7. Wrap carpaccio, pesto, Parmezaan, pijnboompitten

€ 5,00

35. Glutenvrij stamppot, geroosterde pompoen, feta en
pijnboompitten

€ 9,95

8. Yakitori, japanse kipspiesjes 4 stuks

€ 5,00

36. Surinaamse aardappelschotel met kip en rotisaus

€ 9,95

9. Crispy kipstukjes 6 stuks

€ 5,95

37. Truffel ravioli met groenten en Parmezaanse kaas

€ 9,95

10. Pita pesto-kaas

€ 4,50

38. Sushi flower, spicy tuna, avocado, edamboontjes,
zeewier en crispy garnituur

€ 9,95

11. Pate negra 50 gram

€ 8,00

39. Pokébowl zalm of tonijn, frisse garnituren en
sesamdressing

€ 14,95

12. Zoete aardappelfriet met truffelmayo

€ 5,00

13. Manchego kaas & Serrano ham combi-schaaltje

€ 7,95

14. Truffelsalami 50 gram

€ 5,50

15. Afbak landbrood naturel, Jordy’s bakery, inclusief aioli
en tapanade

€ 6,50

16. Beef tataki met komkommer en crispy ui

€ 7,95

17. Sashimi van tonijn met zeewier, gember
en edamboontjes

€ 7,95

18. Patatas bravas met aiolisaus

€ 5,00

19. Piri piri gehaktballetjes 6 stuks

€ 4,75

20. Flammkuchen XL, spekjes, rode ui, kaas, (2 personen)

€ 9,95

21. Calamaris met aioli

€ 7,95

22. Mini rund burgertje, precooked, broodje, truffelmayo
en garnituur

€ 4,00

23. Peking eend loempia, hoisinsaus 4 stuks

€ 5,75

24. Griekse salade feta 250 gram

€ 4,00

25. Bavette steak pre-cooked, 180 gram in truffeljus

€ 9,95

26. Chocolade Philadelphia taart

€ 4,00

27. Tiramisu

€ 4,50

28. Appelcrumble

€ 4,50

Wijnen (per fles)
40. Gildo Chardonnay - witte wijn met een mooie
structuur. Fijn en elegant, met aroma’s van appelen acaciabloemen.

€ 9,95

41. Gildo Sauvignon Blanc - witte wijn met een geweldige
€ 9,95
structuur, vol en met een goede zuurgraad. Met aroma’s
van gele bloemen, salie, munt, peper en meloen.
42. Ares de Medeiros Red - rode wijn met een kruidige
smaak en tonen van rode bessen. Heeft een zachte en
elegante afdronk. 6 maanden gerijpt in eiken vaten.

€ 9,95

43. Medeiros Red - Deze inktzwarte wijn heeft aroma’s van € 10,95
ceder en vanille en een subtiele smaak van bessen, zoete specerijen en kruiden. Combineert goed bij vlees.

Brood (afbak/diepvries)
44. Jordy’s meergranen 550 gram

€ 4,95

45. Jordy’s landbrood 550 gram

€ 3,95

46. Jordy’s tapasbrood 450 gram

€ 4,95

Bestelling doorgeven
U kunt uw bestelling doorgeven via:
Email: info@degarage-traiteur.nl
WhatsApp: 06 288 969 69
U kunt uw bestelling komen afhalen of laten bezorgen. Lees
meer over de mogelijkheden en voorwaarden op onze website:
http://degarage-traiteur.nl/verse-maaltijden-tapas-afhalen-bezorgen-hoeksche-waard/

