‘tTaphuys

TAPHUYS SHARED DINING - VANAF 10 PERSONEN
VOOR GROEPEN || Goed gevulde plateaus om te delen.
Hoofdgerecht 25,00 p.p. || Voor- en hoofdgerect 34,50 p.p. || Voor- hoofd- en nagerecht 41,00 p.p.
Maak vooraf je keuze voor het aantal gangen, aantal personen en kies welke hoofdgerechten plateaus je wil bestellen.
De desserts mogen ook ter plekke gekozen worden.

MIXED STARTER (10,50 P.P.)

Onze mixed starter is een combinatie van voorgerechten van onze kaart en bevatten vlees, vis en vega zodat er voor iedereen wat lekkers is!
Je hoeft hieronder dus geen keuze te maken!
Carpaccio
Dungesneden rundvlees, Rucola, Parmezaan, IJsbergsla, Truffelcrème, Hazelnoot
Gerookte zalm
Gerookte zalm, Avocadotartaar, Cherry tomaat, Mierikswortel, Bieslook, Mayonaise, Bosui
Bietencarpaccio
Rode biet, Gele biet, Kervel, Walnoten, Amsterdamse ui, Augurkenrelish, Geitenkaas, Rucola

MIXED MAINS (25,00 P.P)

Hieronder vind je 2 verschillende “plateaus” die bestaan uit een combinatie van onze mains. Deze zijn allemaal per 2 personen te bestellen,
en zijn ook vullend voor dat aantal personen. Wij adviseren om verschillende plateaus te nemen zodat er voor iedereen wat lekkers op tafel
staat!
Meat market (voor 2 personen)
Buikspek | Buikspek, Mango-rode peper compote, Hoisin, Sesam
Diamanthaas | Rundvlees, Gegrilde knolselderij, King boleet, Zwarte knoflookboter, Pastinaakcrème, Gegrilde rode ui
Eendenborst | Eendenborst, Rode wijn-cranberrysaus, Gemarineerde King boleet, Pijnboompitten, Zoetzure rode kool, Kervel
Bierbbq Ribs | Spareribs, Rode koolsla, Biermarinade, Spicy biermayonaise
Mixed market (voor 2 personen)
Zalm | Zalm, Gegrilde gele en rode biet, Zoetzure radijs, Doperwtensaus
Diamanthaas | Rundvlees, Gegrilde knolselderij, King boleet, Zwarte knoflookboter, Pastinaakcrème, Gegrilde rode ui
Bierbbq Ribs | Spareribs, Rode koolsla, Biermarinade, Spicy biermayonaise
Paddenstoelenrisotto | Risotto, Bospaddenstoelen, Truffel, Parmezaan, Groentechips, Rucola
Alle platters worden geserveerd met friet / zoete aardappelfriet met mayonaise.

DESSERT (7,50 P.P.)
Onze desserts zijn per persoon te kiezen, dit kan eventueel ook ter plekke. Hieronder vind je de opties.
Brownie
Brownie | Maple syrup | Gekarameliseerde walnoot | Kaneel ijs | Slagroom
Classic Sunday caramel/strawberry/chocolate
Vanille-ijs, Saus naar keuze, Slagroom, Oreokruimels

DRANKEN

Spreek met ons een bedrag per persoon af en wij zorgen dat er tapkaarten klaarliggen voor de tapwanden.
Heb je andere wensen of voorkeuren? Neem contact met ons op, dan bespreken we ze!

