WELKOM IN VINTAGE
Vintage is een tapasbar waar uw beleving centraal
staat. Koude tapas, warme tapas, vis, vlees of
vegetarisch. U kunt alles combineren of een keuze
maken uit een van onze plateaus onder begeleiding
van een goed glas wijn. Bij ons is alles mogelijk.

VINTAGE PLATEAUS
Tapas plateau vis				

11,75 p.p.

Naast tapasbar zijn wij ook een wijnbar. De 12
meter lange bar met een even lange barkast vol
met verrassende wijnen nodigt uit tot proeven. In
de wijnkaart ontmoet traditie innovatie en hebben
wij gekozen voor wijnen die verrassen zonder hun
oorsprong te verliezen.

Tapas plateau vlees

11,75 p.p.

Tapas plateau vega

11,75 p.p.

Vintage tapas plateau			

11,75 p.p.

Deze gedachte vindt u ook terug in het interieur.
Warm zonder kneuterig te zijn, modern zonder strak
te zijn met gebruik van authentieke materialen die
een nieuw leven hebben gekregen.

combinatie van vis, vlees en vega tapas

Proef, geniet, beleef en maak uw eigen geschiedenis
in Vintage.

gebakken in knoflook en piri-piri

(te bestellen vanaf 2 personen)

assortiment van vis tapas 		
assortiment van vlees tapas

assortiment van vegetarische tapas

WARME TAPAS VIS
Gamba’s				

6,95

Coquille				

7,50

Inktvis				

4,75

Dorade

5,95

met gesmolten peterselie-knoflookboter

(Heeft u een allergie? Meld het ons.)

met citroen en huisgemaakte aioli

				

met gerookte peper-olie, gepofte
cherry tomaat en spinazie

BROOD
Brood				

4,75

Brood met dips 					

5,25

met roomboter

bestaande uit aioli, pesto en kruidenboter

Knoflookbrood uit de oven 			
4,75
gegratineerd met kaas					

Burgertje van witvis

4,95

met little gem en dragonmayonaise

WARME TAPAS VLEES
Gegrilde kalkoen merguez worstjes 		

5,75

Kroketjes van jamon				

4,95

Burgertje van Wagyu rund 			

4,95

met antiboise van kappertjes, ui en tomaat
met truffelmayonaise

KOUDE TAPAS VIS
Oesters (per stuk) 			

3,50

met truffelmayonaise, little gem, sud ‘n sol,
uienmarmelade op een speltbroodje 		

			
Tartaar van tonijn 					

6,75

met spruitjes, stoofpeer, pastinaakcrème en port jus

				
Gemarineerde zalm				

5,75

			
Bruschetta 				

4,75

Rivierkreeftjes

5,95

met een sjalot en een vinaigrette van frambozen
met gerookte paprikacrème en gepofte quinoa

gemarineerd in truffel met sinaasappel en olijfolie
met makreelmousse en kappertjes
gemarineerd in kruidenolie met limoencrème,
avocado en maiskolfjes

Hertenbiefstuk 					 8,45

Gegrilde ribeye

		

WARME TAPAS VEGETARISCH
Patatas bravas					 4,95
met chilimayonaise

Kroketjes van geitenkaas

5,95

Burgertje van kikkererwten

4,25

met parmezaanse kaas, bospaddenstoelen en spinazie

5,50

Serranoham			

5,25

Bruschetta met steak tartare

4,95

Winterse salade met gegrilde kalkoen 		

5,75

Panna cotta

Salade chorizo

5,95

			
Triple Chocolate Brownie

met little gem, sud ‘n sol en tzatziki

met chipolini

met een kappertje, gesnipperd uitje, soya en mosterd
met lil’ gem, appel, pecannoten en biet
met mozzarella, chipolini, krullen van
Iberico ham en geroosterde paprika

Bruschetta 		

4,25

met rode bieten en appel

Gegrilde watermeloen

5,95

Gevulde witlof

5,95

Rouleaux van geitenkaas

4,75

met feta en gerookte olijven		
met crème fraiche, Blue Stilton en pinda’s		
met dadels, vijgen en cashewnoten

Gegratineerde asperges			
Salade caprese

met pinda’s, chipolini, Gordal-olijven
en balsamico-stroop

5,75
		

		

Winterse frittata

		

met sjalot, wortel, knol, biet

6,95

4,95

DESSERTS
6,75

met bosvruchten

met sinaasappelsorbetijs

			

6,75

Cheesecake		

6,75

Tiramisu

6,75

Churros 			

6,75

met bramen-sorbetijs

KOUDE TAPAS VEGETARISCH

4,95

Truffelrisotto 				

Carpaccio 			
met truffelmayonaise, parmezaanse kaas,
pijnboompitten en rucola

in jasje van bladerdeeg met balsamicostroop
			

			

met een honingmosterd-crème

KOUDE TAPAS VLEES

7,95

met gesauteerde champignons,
paddenstoelenjus en knoflookpuree
			

van speculaas
		
met vanille-ijs

Vraag naar onze bijpassende dessertwijnen

BORRELPLATEAUS
(ook na 22.00)

Kaasplankje

met rozijnen-en notenbrood en Rinse appelstroop		
		

12,95

Borrelplateau					 13,95
met zalm, gedroogde vleeswaren en manchego

Borrelplateau XL					 19,50
combinatie van kaas, charcuterie en kroketjes

