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P I N O N LY

VINTAGE PLATEAUS

WELKOM IN VINTAGE

(te bestellen vanaf 2 personen)

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.

normaal

deluxe

Tapas plateau vis

13,95 p.p. 15,95 p.p.

Tapas plateau vlees

13,95 p.p. 15,95 p.p.

Tapas plateau vega

13,95 p.p. 15,95 p.p.

Vintage tapas plateau

13,95 p.p. 15,95 p.p.

assortiment van vis tapas
assortiment van vlees tapas

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.

assortiment van vegetarische tapas

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.

gamba’s gebakken in piri-piri en knoflook met citroen

combinatie van vis, vlees en vega tapas

WARME TAPAS VIS
Gamba’s

6,95

Inktvis

5,95

Burgertje kabeljauw

5,95

Zeebaars met venkelpuree

6,95

Coquille met bloemkool crème

7,95

gefrituurde calamari ringen geserveerd
met huisgemaakte aioli en citroen

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

huisgemaakte visburgers geserveerd met
een speltbolletje, little gem en dragonmayonaise
zeebaarsfilet met een venkelpuree

BROOD
Brood met boter

4,95

Brood met aioli

5,95

Knoflookbrood

5,25

brood met roomboter
brood met kruidenboter, aioli en pesto
focaccia uit de oven gegratineerd met parmezaanse kaas

KOUDE TAPAS VIS
Oesters (per stuk)

creuses zomeroesters met een vinaigrette van sjalot
en framboos azijn

Gemarineerde zalm

zalm gemarineerd in citrus en truffel,
geserveerd met venkel en saffraan crème

3,95
5,95
6,95

Forel mousse

5,95

Tartaar tonijn

6,25

foccacia met forel mousse en olijven compote
tartaar van tonijn met ricotta, bosuitjes en balsamico

bruschetta paprika en mozzarella

5,95

Serranoham

5,95

Salade chorizo

5,95

Serranoham met rucola en chipolini
salade chorizo met mozzarella, serranoham, chipolini
en paprika

Carpaccio

6,95

Vitello tonato

6,25

carpaccio met truffel crème, pijnboompitten, kappertjes,
parmezaanse kaas en
rucola
dun gesneden kalfsmuis met tonato-saus, kappertjes
en rucola

gepofte gevulde rode punt paprika met roomkaas,
sinaasappel, pijnboompitten
en koriander

Carpaccio rode biet

carpaccio van rode biet met geitenkaas, noten dressing,
rucola en amandelschaafsel

5,95
4,95
5,75

Knapperige appel-venkelsalade

4,95

Bruchetta met paprika en mozzeralla

5,95

Witlofsalade met peer en gorgonzola

4,95

knapperige appel-venkelsalade met walnoten en rozijnen
foccacia met paprika, mozzerella, balsamico en basillicum
witlofsalade met peer, gorgonzola en walnoten

Burgertje Wagyu

5,95

Runderhaas

7,45

Spiesje van rib-eye

6,95

Eendenborst

7,95

gegrilde burger op een speltbolletje met
uienmarmelade, little gem en truffelmayonaise
runderhaas met een gepofte knoflook puree
en een jus van sjalot

eendenborst met een wortelpuree, sinaasappel jus
en venkel

WARME TAPAS VEGA
Patatas bravas

4,95

Kroketjes geitenkaas

4,95

Burgertje kikkererwten

4,95

Pompoen risotto

5,95

Frittata met geitenkaas

5,95

kroketjes van geitenkaas geserveerd met een tomatenjam
huisgemaakte kikkererwt burgers op een speltbolletje
met little gem en tzatziki
risotto met gepofte pompoen en amandelschaafsel
frittata met geitenkaas, zongedroogde tomaten,
spinazie, parmezaanse kaas en met een antiboise
van tomaat, peterselie, rode ui en kappertjes

DESSERTS
Triple Chocolate Brownie

6,95

Witte chocolade cheesecake

6,95

Churros

6,95

Gevulde sinaasappel

6,95

Bananenmousse

6,95

witte chocolade cheesecake met zwartebessen sorbet-ijs
churros met chocoladesaus en malaga-ijs

Aubergine pizza

dun gesneden aubergine met tomaten saus, mozzarella,
rode ui en oregano

4,95

kroketjes van jamon serrano geserveerd
met truffelmayonaise

triple chocolate brownie met hazelnootijs

KOUDE TAPAS VEGA
Gevulde zoete paprika

Kroketjes Jamon

gefrituurde patatas bravas met chilli mayonnaise

KOUDE TAPAS VLEES
Bruschetta steak tartaar

WARME TAPAS VLEES

gemarineerde rib-eye met een munt-yoghurtsaus

Hollandse garnalen cocktail met avocado

hollandse garnalen op een bedje van sla met avocado,
komkommer, sesamzaad, soja, en honing

coquilles met een bloemkool crème
en vegetarische chorizo

sinaasappel gevuld met zoete opgeklopte room
bananenmousse met speculaas en advocaat

BORRELPLATEAU’S
Plateau Manchego

7,95

Kaasplankje

12,95

Borrelplateau middel

13,95

Borrelplateau groot

19,95

