Markt 53, 2631ED, Nootdorp
064 717 3644 | 015 310 5479
www.tapasdelmondo.nl

Openingstijden: 16.00 uur tot 23.00 uur | keuken tot 22.00 uur

Koude tapas						
gemengde olijven 				
€ 4,00
brood met aioli en tapenade			
€ 4,50
brood met tzatziki 				
€ 4,50
carpaccio met truffelsaus 			
€ 5,75
carpaccio van gegrilde courgette		
€ 4,75
parmaham met meloen 			
€ 4,50
ceasar salade 				
€ 5,00
pastasalade met gegrilde kip 		
€ 5,25
gegrilde courgette met tonijn			
€ 4,75
spiesje van mozzarella en tomaat 		
€ 4,00
gerookte zalmbonbons			
€ 6,25

Vegetarisch
gegrilde zoete paprika
gevulde wijnbladeren
tahoe met gember en prei
		
patatas bravas 				
champignons in knoflookboter
vegetarische loempia’s 			
uienringen met chilisaus
bladerdeeg met feta			
gepaneerde geitenkaas met honing
gefrituurde truffelrisotto

Vlees							
gehaktballen met tomatensaus		
€ 5,00
gehaktballen met truffel
		
€ 5,50
krokante kipvleugels				€ 5,25
gevulde paprika met gehakt 			
€ 5,50
gepaneerde pittige kip met uien en paprika € 5,50
ossenhaaspuntjes met gember en prei
€ 6,50
beef teri yaki					€ 6,50
gulai kambing met rijst			
€ 6,00

Kindertapas						
frietjes met saus				
€ 4,00
aardappelkroketjes of groentekroketjes
€ 4,25
kroket / frikandel				
€ 4,25
kipspiesje					€ 4,50
gehaktballetjes
€ 4,50
pannenkoekjes
€ 4,50
italiaanse pasta
€ 4,50

Vis			
garnalen met knoflook
garnalen van de grill
kibbeling met remouladesaus
gebakken scholfilet met salsasaus
catalaanse mosselen			
garnalenkroket
courgetrollen gevuld met garnalen en spek
gefrituurde inktvisringen
		
coquilles met risotto 			

€ 5,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 6,50
€ 6,00
€ 5,25
€ 5,00
€ 6,00
€ 7,50

€ 4,00
€ 5,00
€ 5,25
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,75
€ 5,00
€ 5,25
€ 5,75
€ 5,25

Nagerechten
vanille ijs met chocoladesaus 		
€ 5,25
tiramisu					€ 5,75
chocoladetaart				€ 5,25
crème brûlée					€ 5,25
trio van sorbetijs				€ 5,25

Om de versheid van onze gerechten te garanderen wordt alles a la minute bereid. De tijd
die daarmee gemoeid is kan bij drukte oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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Dranken
Koude dranken					Warme dranken
sourcy blauw				
€ 2,75		
koffie				
€ 2,50
sourcy blauw 75cl			€ 5,50		thee				€ 2,50
sourcy rood				€ 2,75		chocolademelk		€ 3,50
sourcy rood 75cl 			
€ 5,50		
irish coffee			
€ 6,25
pepsi /pepsi light			
€ 2,75		
spanish coffee			
€ 6,25
sisi orange				€ 2,75		french coffee 			€ 6,25
7up					€ 2,75		espresso 			
€ 2,50
royal club tonic			
€ 2,75		
cappuccino 			
€ 3,10
royal club bitter lemon		
€ 2,75		
verse muntthee		
€ 3,50
royal club appelsap			
€ 2,75
verse jus d’orange			
€ 3,50
chocomel				€ 2,75
fristi					€ 2,75
			
Wijnen				glas		½ liter		fles
rode huiswijn 			
€3,50		
€11,00 		
€19,00
witte huiswijn 			
€3,50		
€11,00		
€19,00
rose
			
€3,50		
€11,00		
€19,00
prosecco
			
€3,50
-		
€19,00
sangria
			
€3,75		
€11,00
Vraag naar onze wijnkaart!
		
Alcoholische dranken				Bieren
tia maria				
€ 5,25		
tapbier klein
		
€ 2,25
grand manier				
€ 5,25		
tapbier medium 		
€ 2,90
remy martin vs			
€ 6,25		
tapbier groot			
€ 4,10
likeur 43				€ 4,25		leffe dubbel 			€ 4,50
bacardi superior			€ 4,25		leffe blond			€ 4,50
absolut vodka				€ 4,25		leffe tripple			€ 4,50
martini bianco				€ 3,50		hoegaarden 			€ 4,50
gin					€ 4,25		jupiler malt 			
€ 4,50
jonge jenever				€ 3,00
jonnie walker red			
€ 4,25
Cocktails
mojito					€ 6,00
caipirinha				€ 6,25
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Menukaart

Groeps Arrangementen I
brood met aioli en tapenade
gemengde olijven

carpaccio met truffeldressing
parmaham met meloen

gevulde paprika met gehakt
krokante kipvleugels

garnalen met knoflook in olijfolie
gehaktballen met tomatensaus

gepaneerde geitenkaas met honing pijnboompitten
ossenhaaspuntjes met gember en prei
Bij reserveren kan de menukaart naar wens worden aangepast.
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Menukaart

Groeps Arrangementen II
brood met aioli en tapenade
gemengde olijven

carpaccio van gegrilde courgette
spiesje van mozzarella met tomaat

champignons in knoflookboter

gepaneerde pittige kip met uien en paprika
gehaktballen met amandelsaus

gepaneerde geitenkaas met honing pijnboompitten
ossenhaaspuntjes met gember en prei
Bij reserveren kan de menukaart naar wens worden aangepast.
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O n b e p e r k t T a pa s
Koude tapas						
gemengde olijven 				
brood met aioli en tapenade			
brood met tzatziki 				
carpaccio met truffelsaus 			
carpaccio van gegrilde courgette		
parmaham met meloen 			
ceasar salade 				
pastasalade met gegrilde kip 		
gegrilde courgette met tonijn			
spiesje van mozzarella en tomaat 		
gerookte zalmbonbons			

Vegetarisch
gegrilde zoete paprika
gevulde wijnbladeren
tahoe met gember en prei
		
patatas bravas 				
champignons in knoflookboter
vegetarische loempia’s 			
uienringen met chilisaus
bladerdeeg met feta			
gepaneerde geitenkaas met honing
gefrituurde truffelrisotto

Vlees							
gehaktballen met tomatensaus		
gehaktballen met truffel
		
krokante kipvleugels				
gevulde paprika met gehakt 			
gepaneerde pittige kip met uien en paprika
ossenhaaspuntjes met gember en prei
beef teri yaki
gulai kambing met rijst
				

Kindertapas						
frietjes met saus				
aardappelkroketjes of groentekroketjes
kroket / frikandel				
kipspiesje					
gehaktballetjes
pannenkoekjes
italiaanse pasta

Vis			
garnalen met knoflook
garnalen van de grill
kibbeling met remouladesaus
gebakken scholfilet met salsasaus
catalaanse mosselen			
garnalenkroket
courgetrollen gevuld met garnalen en spek
gefrituurde inktvisringen
		
coquilles met risotto 			

Nagerechten
vanille ijs met chocolade saus 		
€ 5,25
tiramisu					€ 5,75
chocoladetaart				€ 5,25
crème brûlée					€ 5,25
trio van sorbetijs				€ 5,25

Onbeperkt

t a pa s vo o r

€ 23,50

p.p.

K i n d e r e n t o t 1 2 j a a r vo o r
€ 1,50 x de leeftijd
Om de versheid van onze gerechten te garanderen wordt alles a la minute bereid. De tijd
die daarmee gemoeid is kan bij drukte oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

