
Bobaz menu en tapas kaart
Assortiment koude tapas
Tapenades 2 soorten en grissini 8 €Gandaham 50 gram 10 €Gandaham 100 gram 17 €Plankje Spaanse en Italiaanse vleeswaren 4 x 25 gram 17 €Plankje luxe Spaanse en Italiaanse vleeswaren 4 x 25 gram 24 €Secreto nr 7. 7 weken gedroogd en gerijpt 50 gram 13 €Secreto nr 7. 7 weken gedroogd en gerijpt 100 gram 24 €Pata Negra Iberico Bellota 50 gram 13 €Pata Negra Iberico Bellota 100 gram 24 €

Assortiment warme tapas
Nobashi garnaal in tempura met dip * 4 stuks 11 €Gefruite calamares in panko * 4 stuks 12 €Geschroeide scampi's in kruidenboter * 4 stuks 11 €Bordje gemengd * (4 calamares, 4 nobashi, 4 scampi)12 stuks 28 €Bruschetta's 3 stuks 11 €Bruschetta's 6 stuks 21 €Pizza klein 20 cm 12 €Pizza groot 28 cm 16 €Kippenboutjes met sweet chili saus 10 stuks 18 €Bordje gefrituurd 20 stuks 18 €Mini kaas kroketjes 8 stuks 14 €Mini garnaal kroketjes 8 stuks 18 €

Koude en warme voorgerechten
Gemarineerde Noorse zalmfilet / komkommer / radijs / curry / limoen dressing 20 €Carpaccio runderhaas / Manchego kaas / truffelolie / notensla / geraspte eendenlever20 €Burratta buffelmozzarella / honingkerstomaat / huisbereide pesto / basilicum 20 €Vitello Tonato 21 €Kort gebakken geelvin tonijn / wakamé / taboulé / sesamsaus 22 €Kaaskroketten 2 stuks / gefruite peterselie / geraspte Manchego kaas 17 €Geschroeide scampi's maat 13/15 (5 stuks) / lookboter of citroengrasboter 19 €Zeebrugse grijze garnaalkroketten 2 stuks / gefruite peterselie / grijze garnalen 20 €

Vlees en vis hoofdgerechten op de grill



Ierse rib-eye Hereford tussenribstuk / entrecote 250 gram 34 €Ierse rib-eye Hereford tussenribstuk / entrecote 350 gram 37 €Steak Tartare / vinaigrette salé / kropsal / verse frieten 28 €Nieuw-Zeelandse lamsfilet / rozemarijn / saus graanmosterd / gratinaardappelen 36 €Verse inlandse filet puur 250 gram 37 €Scampibrochette op de grill maat 13/15 (7 stuks) 31 €Slibtongen (3 stuks) hazelnootboter 33 €Wilde zeebaarsfilet / artisjok / Mechelse asperges / puree zongedroogde tomaat 34 €
Aardappelgerechten :verse frietjes, kroketten, puree, gratin of aardappelen met kruidenboterPasta of rijst supplement 3 €Keuze uit gemengde salade of warme seizoensgroenten, huisbereide mayonaisePepersaus, champignonsaus, sausje graanmosterd, Béarnaise of Choronsaus

Kinder gerechten
Balletjes in tomatensaus / appelmoes warm of koud / verse frietjes 12 €Frikandellen 2 stuks / appelmoes warm of koud / verse frietjes 13 €Chicken Nuggets (6 stuks) / appelmoes warm of koud / verse frietjes 12 €Kaaskroket 1 stuk / appelmoes warm of koud / verse frietjes 11 €Garnaalkroket 1 stuk appelmoes warm of koud / verse frietjes 13 €

Nagerechten
Kinderijsje 7 €Dame Blanche / vanilleroomijs / melkchocoladesaus / kletskop / slagroom 10 €Créme bruleé / rode vruchten / merengue 10 €Vanilleroomijs / verse aardbeien / aardbeienkoelies / merengue / kletskop 12 €Vanilleroomijs / advokaat / chocoladesaus / frambozen / slagroom 12 €Rood fruit / vanilleroomijs / aardbeien koelies / passievrucht / munt / kletskop 12 €Moellux caramel / advokaat / rode vruchten / vanilleroomijs 13 €Moellux chocolade / koelies / rode vruchten / vanilleroomijs 13 €Moellux speculoos / koelies / rode vruchten / amandelroomijs 13 €Sabayon van kriekenbier / rode vruchten / kersenijs 13 €

Maandmenu Bobaz



2 gastronomische hapjes***      Vitello TonatoofAsperges op z'n Vlaams / Zeebrugse grijze garnalen***Wilde zeebaarsfilet / artisjok / groene asperges / zeekraal / Mousseline sausofVerse inlandse Filet puur / choronsaus / lente garnituur / artisjok / stro rosti aardappelen***Vanilleroomijs / verse aardbeien / aardbeienkoelies / merengue / verse muntofTrio van diverse soorten sorbets***Zoete versnaperingen voor bij de koffie of thee

De prijs van deze menu bedraagt 62 € per persoonDe prijs van deze menu dranken inbegrepen met glas cava bedraagt 92 € per persoonGlas Cava, 2 glazen wijn bij voorgerecht, 2 glazen wijn bij hoofdgerecht, waters , koffie/theeDe prijs van deze menu dranken inbegrepen met glas champagne bedraagt 98 € per persoonGlas champagne, 2 glazen wijn bij voorgerecht en hoofdgerecht, waters , koffie/thee
Reserveren kan op gsm nummer 0479/42 09 56 of op info@tkleinduimke.be

Vaderdag ontbijt zondag 11 juni 2023
Uitgebreid ontbijtbuffet Ontbijt wordt telkens geserveerd tussen 09u00 en 11u00.Assortiment mini koffiekoeken en diverse mini broodjes.Frans brood, meergranen en houthakkersbrood.Confituren, choco, speculaas pasta en hagelslag.Beenham, jonge kaas, serranoham en brieTonijnsla, gerookte Noorse zalm en bereide americain.Zacht / hardgekookt eitje / spiegelei of omelet met spekYoghurt met vers fruit en granola.Koffie, thee, warme chocolademelk en vers fruitsap.Leuke attentie voor alle vaders
Prijs is aan 30 € per persoonPrijs is aan 15 € voor kinderen tem 12 jaarPrijs is aan 35 € met glas cava



Prijs is aan 40 € met glas champagne
Reserveren kan op gsm nummer 0479/42 09 56Gelieve tijdig te reserveren wegens beperkt aantal plaatsen.


