Avondkaart
Samen

(vanaf 17.00 uur)

| Eten | Delen | Proeven | Genieten

Welkom aan Tafel25….. of een van onze andere tafels! Tafel25 is een inspirerende mix van
horeca en lifestyle. Laat je verwonderen door onze heerlijke gerechten, omringd door
bijzondere meubels, accessoires en hebbedingen. Voel je thuis!!!
Het gevoel van thuis hebben we bij het avondeten letterlijk vertaald en wij werken
volgens het Shared Dining concept. De gerechten die je besteld worden zo opgediend dat
je kunt delen met je tafelgenoten…….maar dat hoeft natuurlijk niet, je mag ze ook voor
jezelf bestellen….

Menu “Aan Tafel” 19,75

2 gangen verrassingsmenu
keuze uit voor- en hoofdgerecht OF hoofd- en nagerecht

Menu “Surprise”

25

3 gangen verrassingsmenu
voor-, hoofd- en nagerecht

Menu “Tafel 25” 29,5
4 gangen verrassingsmenu
voor- , tussen-, hoofd- en nagerecht

De menu’s zijn volgens ons shared dining concept en alleen per tafel te bestellen

Heeft u te maken met een allergie of een dieet? Laat het ons weten,
dan proberen wij er rekening mee te houden.

(Al onze prijzen zijn in Euro’s)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tafel 25 | Rechterstraat 25 | 5281BS Boxtel |0411 700 213 | www.tafel25.nl

Starters
Mandje brood | kruidenboter | hummus | Mojo Picon 5,5
Bakje chorizo | olijven | zongedroogde tomaatjes 4,5

Voorgerechten
Carpaccio | rucola | truffelmayonaise | Italiaanse kaas | zongedroogde tomaatjes 9,5
Bombe gerookte zalm | mousse van gerookte forelfilet | mosterddille dressing 9,5
Salade gerookte ham | bospaddenstoelen en geitenkaas 8,5
Gefrituurde scampi’s | wasabimayonaise 8,5
Quiche van vis met rucolasalade 7,5
Wrap | gerookte kalkoen | hummus | pompoen | zongedroogde tomaatjes | spek
Bospaddenstoelen | uit de oven | Italiaanse kaas 7,5
Champignons | uien | in een pikant sausje

6,5

Flamkuchen Pompoen | crème fraîche | geitenkaas | rucola 8,5

Soepjes
Tomatensoep | prei | basilicumroom | soepballetjes 4,75
Vissoep met diverse soorten vis 5,5
Pompoensoep met een beetje pit 4,75
Groentesoep met soepballetjes 4,75
Wisselsoep 5

Hoofdgerechten
Spies van varkensvlees | chorizo | Mojo Picon 12,5
Saté van kip | huisgemaakte satésaus | kroepoek en salade 11,5
Rundersteak | hummus | olijfolie | Spaanse peper 13,5

6,5

Sparerib | 2 koude sausjes 11,5
Curry | varkenshaasreepjes | rijst 14,5
Reepjes Schnitzel | Stroganoffsaus 12,5
Kabeljauwfilet | kerriesaus | prei 13,5
Tongfilet | kreeftensaus | rivierkreeftjes 14,5
Curry | Noorse garnaaltjes en rijst 13,5
Pasta Zalm | gerookte zalm en tuinkruidensaus 12,5
Flamkuchen | crème fraîche | scampi’s | Spaanse peper | rucola 11
Pasta Stroganoff 10,5
Tompouce Brie | witte wijnsaus | witte druiven 10,5
Curry | gefrituurd ei | rijst 12,5
Wrap | hummus | Mojo Picon | gemengde salade 7,5

Bij de gerechten
Frieten met mayonaise 3,5
Pasta | olijfolie | knoflook | peterselie 3
Aardappelkroketjes 3,5
Potato dippers 3,5
Tomatensalade | olijfolie | ui | knoflook 3

Nagerechten
Stoofpeer | vanille-ijs | chocoladesaus | slagroom 5,5
Flensje | appel | rozijnen | nogatineparfait | karamelsaus | slagroom 5,5
Chocoladetaartje 5,5
Crumble | kersencompote | crème fraîche | kaneelijs | slagroom 5,5

