‘tTaphuys
MET EEN GROEP BORRELEN
OF DINEREN BIJ ‘T TAPHUYS?
‘t Taphuys leent zich uitstekend voor groepen, zowel voor een borrel als diner.
Op rekening dineren of borrelen? Dat kan! Hieronder vind je de mogelijkheden voor diner en borrel.
Heb je vragen of andere wensen? We horen het graag!

BORREL & DRANKEN
ZELF BIER EN WIJN TAPPEN?
Onze bier- en wijnwanden waar je zelf kunt tappen zijn wat ‘t Taphuys uniek maakt. Hier vind je een breed
assortiment bieren en wijnen, je tapt zelf en bepaalt zelf de hoeveelheid in je glas. Dit is ook ideaal voor een borrel
of diner met een groep. Je bepaalt zelf het bedrag per persoon en wij zorgen dat iedereen een eigen tapkaart heeft.
Geen saldo meer op de kaart? Dan kun je die bij ons natuurlijk gewoon opwaarderen.
BESTELLEN?
Toch liever dranken bestellen, of iets anders drinken dan bier en wijn? Dat kan via de QR code op tafel, je kunt
ervoor kiezen om deze dan direct af te rekenen, of om alles achteraf te betalen. Het aanbod bieren en wijnen is hier
wel kleiner dan op onze wanden! Hulp nodig? Vraag het de bediening!
BORREL BITES?
Bij een borrel horen natuurlijk lekkere bites, deze bestel je gewoon van onze borrelkaart via de QR code op tafel!

DINER: SHARED DINING
VANAF 10 PERSONEN
Ben je met een groep van 10 of meer personen? Dan werken we met een shared dining menu. Jij bepaalt hoeveel
gangen je wil en wij zetten per gang een combinatie van verschillende gerechten op tafel, deze deel je met de hele
groep. Op de volgende pagina vind je het menu.

‘tTaphuys

SHARED DINING
VANAF 10 PERSONEN

VOORGERECHT					€13,50 P.P.
WE ZETTEN DE TAFEL VOL MET:
CARPACCIO

Rundercarpaccio | Truffelmayo | Hazelnoot | Rucola | IJsbergsla | Knoflookpeper | Mesclun | Parmezaan | Sojadressing

PASTRAMI

Pastrami | Mosterdmayo | Appelkappertjes | Zoetzure rode kool | Zongedroogde tomaat | Rucola | Groentechips

GEROOKTE ZALM

Gerookte zalm | Avocado tartaar | Rode peper | Cherry tomaten | Bosui | Mierikswortel-bieslookmayo

FLATBREAD PESTO V

Flatbread | Pesto | Zongedroogde tomaat | Rucola | Pickled red onion | Parmezaan | Balsamicostroop

BREAD & DIPS V

Breekbrood | Aioli | Muhammara

HOOFDGERECHT					€24,50 P.P.
WE ZETTEN DE TAFEL VOL MET:
BUIKSPEK

Buikspek | Rode peper-mango compote | Hoisin | Sesamzaad

DIAMANTHAAS (STANDAARD MEDIUM-RARE GEBAKKEN)

Rund | Knolselderij | King boleet | Zwarte knoflookboter | crème | Gegrilde rode ui

BIERBQ RIBS

Spareribs | Rode coleslaw | Biermarinade | Bosui | Spicy biermayo

ZALM

Gegrilde zalm | Doperwtensaus | Gele biet | Rode biet | Zoetzure radijs | Pastinaakcrème

PADDENSTOELENRISOTTO V

Risotto | Bospaddenstoelen | Truffel | Parmezaan | Groentechips | Rucola | Knoflookpeper

BIJGERECHTEN V

Friet met mayonaise | Zoete aardappelfriet met limoenmayonaise | Mixed salad

DESSERT					€8,50 P.P.
BROWNIE | CHEESECAKE | VANILLE-IJS | SLAGROOM
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