TAPAS

Bij Poort van Loon
Voorgerechten
Tomatensoep
Uiensoep
Soep van het moment
Salade Caprese
Serranoham met
meloen
Groenten kroket met
mosterd-mayonaise
Gefrituurde uienringen
Geitenkaas met spek
en honing
Nacho’s met kaas, salsa
en guacamole
Rundercarpaccio met
truffelmayonaise, oude
kaas en
pijnboompitten
Gegratineerde
champignons
Krokante kip met
peppadew en perzik
Kaasloempia’s
Taco met pulled
chicken, rode ui en
sweet BBQ-saus
Calamaris met
knoflooksaus
Oosterse zalm,
wakame, kewpie en
sojabonen
Caesar salade
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Hoofdgerechten
o Groentequiche
o Kibbeling met
ravigottesaus
o Lamsrack met rode port
saus
o Gamba’s in knoflook
o Varkenshaas met
champignonroomsaus
o Biefstuk met pepersaus
o Limburgs zuurvlees
o Kipsaté met kroepoek en
geroosterde uien
o Gehaktballetjes in
tomatensaus
o Gebakken zalmfilet
o Vis van het moment
o Tortellini met kaas
o Chicken Wings met
chilisaus
o Spareribs
o Boeren schnitzel
o Kip cordon blue
o Pita met gyros en tzatziki
o Vietnamese loempia
o Gyoza met kip
o Gefrituurde mosselen
met ravigottesaus
o Ossenhaas puntjes met
teriyaki
o Gebakken camembert
o Risotto met
champignons en groene
asperges
o Chefs Special

Bijgerechten
o Friet met mayonaise
o Rauwkost
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Crème Brulee
Chocolade IJstaart
Dame Blanche
Caramel coupe
Appel Crumble
Churros met Nutella
Hangop met
roodfruit
Wafel met warme
kersen
Warme brownie
Sinassplit
Cheesecake

Het is alleen mogelijk om per tafel een keuze te maken uit; a la carte of tapas
Gaat u voor de tapas? Onbeperkt tapas eten voor €28,95 p.p.
Kinderen tot en met 12 jaar zijn €14 euro
2 gerechten per ronde, per persoon, aan te strepen op het tapas blaadje
Reserveren voor de tapas kan tot 20.00 uur s ’avonds, hoofdgerechten zijn tot
22.00 en nagerechten tot 22.30 te bestellen.

