
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. 

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.

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.

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

(Heeft u een allergie? Meld het ons.)

BROOD
Brood 4,95
met roomboter

Brood met dips 5,95
bestaande uit aioli, pesto en kruidenboter

Knoflookbrood uit de oven 5,25
gegratineerd met kaas

KOUDE TAPAS VIS
Oesters (per stuk) 3,95
met een sjalot en een vinaigrette van frambozen 
of met gin en komkommer

Salade met mosselen 5,95
gemarineerd in gerookte paprika en olijfolie

Gemarineerde zalm 5,95
gemarineerd in citrus en truffel met venkel 
en saffraan crème

Bruschetta 5,95
met een mousse van makreel en olijven

Rivierkreeftjes 6,95
met avocado, mais en cocktailsaus

KOUDE TAPAS VLEES
Carpaccio 5,95
met pesto, parmezaanse kaas, kappertjes, 
pijnboompitten en rucola

Serranoham 5,95
met cipollini

Bruschetta 5,95
met steak tartaar

Salade chorizo 5,95
met mozzarella, cipollini, krullen van Serrano ham 
en geroosterde paprika

Vitello 6,95
met krokante pancetta en truffelmayonaise

KOUDE TAPAS VEGETARISCH
Bruschetta 5,95
met brie en cranberry

Geitenkaasballetjes 6,25
met pistache en honing

Spiesje van Caprese 6,45
met balsamico-stroop

Aubergine pizza 5,95
dun gesneden aubergine met tomatensaus, 
mozzarella, rode ui en oregano

Carpaccio rode biet 4,95
met rucola, geitenkaas, amandel en notendressing

Gevulde zoete paprika 5,95
met roomkaas, sinaasappel, pijnboompitten 
en koriander

VINTAGE PLATEAUS
(te bestellen vanaf 2 personen) normaal deluxe
Tapas plateau vis 12,75 p.p. 14,95 p.p.
assortiment van vis tapas

Tapas plateau vlees 12,75 p.p. 14,95 p.p.
assortiment van vlees tapas

Tapas plateau vega 12,75 p.p. 14,95 p.p.
assortiment van vegetarische tapas

Vintage tapas plateau 12,75 p.p. 14,95 p.p.
combinatie van vis, vlees en vega tapas

WARME TAPAS VIS
Gamba’s 6,95
gebakken in knoflook en piri-piri

Dorade 6,95
met sjalotjes, tijm en een pompoencrème

Inktvis 5,95
met citroen en huisgemaakte aioli

Rode mul 6,95
gebakken rode mul met krieltjes en tomatenlookstoemp

Burgertje van kabeljauw 5,95
huisgemaakte visburger op een speltbolletje 
met little gem en dragonmayonaise

WARME TAPAS VLEES
Eendenborst 6,95
Met cranberry-jus, zoete aardappelpuree en gekonfijte sjalot

Kroketjes van jamon 4,95
met truffelmayonaise

Burgertje van Wagyu rund 5,95
met truffelmayonaise, little gem, sud ‘n sol, 
uienmarmelade op een speltbroodje

Ribeye şiş kebab 6,95
met witte ui en rode paprika met mint-yoghurt

Entrecote 7,95
met een mix van bospaddestoelen, rucola en balsamico saus

WARME TAPAS VEGETARISCH
Patatas bravas 4,95
met chilimayonaise

Kroketjes van geitenkaas 4,95
met jam van tomaat

Truffelrisotto 5,95
met parmezaanse kaas, bospaddenstoelen en spinazie

Burgertje van kikkererwten 4,95
met tzatziki

Gevulde portobello 5,95
met geitenkaas en zongedroogde tomaat. 
Geserveerd met balsamico, bieslook en amandel

Frittata 5,95
gevuld met feta, broccoli, paprika, cherry tomaat, 
parmezaanse kaas. Geserveerd met een antiboise 
van tomaat, sjalot, kappertjes en peterselie.

DESSERTS
Mini trifle 6,95
met stoofpeer en stroopwafel

Panna cotta 6,95
met kaneel en rum!

Triple Chocolate Brownie 6,95
met hazelnoten-roomijs

Witte Chocolade cheesecake 6,95
met blauwe bessen-sorbet

Churros 6,95
met chocoladesaus en malaga-ijs

Vraag naar onze bijpassende dessertwijnen

BORRELPLATEAUS
Manchego 7,95
Met olijfolie en rozijnen- en notenbrood

Kaasplankje 12,95
met rozijnen- en notenbrood en Rinse appelstroop

Borrelplateau klein 9,95
Met charcuterie en manchego

Borrelplateau middel 13,95
met gemarineerde zalm, charcuterie en manchego

Borrelplateau groot 19,95
met een combinatie van kaas, charcuterie en kroketjes

PIN ONLY


