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Volg ons!

Tapas zijn kleine, pittig gekruide hapjes van vis, vlees, groenten 

of  minisalades. Het schoteltje met lekkers -de tapa- werd als een 

dekseltje op het glas gezet, zodat vliegen en stof geen kans 

kregen om in het drankje terecht te komen, ‘tapar’ betekent 

namelijk afdekken. 

Maar misschien is de tapascultuur wel ontstaan door de invloed 

van de Moren. Ook in de Noord-Afrikaanse keuken kennen we 

immers een combinatie van kleine hapjes die we delen en 

samen eten: de mezze.

In de loop der eeuwen zijn de tapas uitgegroeid tot een manier 

van leven. Veel Spanjaarden gaan ’s avonds een tapasbar in om 

met elkaar bij te praten onder het genot van een glas sherry en 

een of meerdere tapas.

Het Verlangen biedt een gezellige ambiance met de gelegenheid 

om onder het genot van een heerlijk drankje de inwendige mens 

te verwennen. Zo is het Verlangen uitgegroeid tot een 

ontmoetingsplek van verschillende smaakculturen.

MENU



Tapas mix € 18,95 p.p.
Twee rondes, bestaande uit 10 verschillende gerechten
samengesteld door de kok

Tapas onbeperkt € 25,95 p.p.
door de kok of door u zelf samengesteld
(alleen per tafel)

Oerbrood met aïoli 
Portie huisgemarineerde olijven
Krokante kipreepjes met een kerriedip 
Tortillachips uit de oven met crème fraîche, chilisaus en jonge kaas 
Provençaalse tomatensoep 
Romige pastinaaksoep 
Klassieke Italiaanse vitello tonato met appelkappertjes  
Mexicaanse kipwrap met rode ui, maïs, sla en cajunsaus 
Sashimi; Japans gerecht van rauwe zalm en tonijn 
  met wasabicrème en sojasaus
Rilette van makreel met appel, sjalot, augurk en mierikswortelcrème
Buideltje van bladerdeeg gevuld met geitenkaas, walnoot, 
  dadel en honing 
Rundercarpaccio met pestomayonaise, pompoenpitten en oude kaas  

Oma’s gehaktballen in jus 
Gebakken rundvleespuntjes in oestersaus met taugé en Chinese kool 
Spareribs teriyaki 
Varkenshaas met truffelchampignonsaus 
Pulled pork met coleslaw en BBQ-saus op Turks brood
Saté ajam; Indonesische kipsaté met gebakken uitjes
Lam gestoofd in Belgisch bier met vergeten groenten
Panang kai; Thaise kipcurry
American black angus burger met rode ui, tomaat en augurk

Chocoladeproeverij; bestaande uit een chocolate chip cookie, 
  chocolademousse en een bolletje chocolade truffelijs 
Blondie; witte chocoladebrownie met een bol gezouten karamelijs 
  en gebrande  amandelschaafsel
Kersen monchoutaartje  met een bodem van bastogne en een kletskop           
Crème brulee met sinaasappel en Chinese five-spiceskruiden
Franse peren tarte tartin met een hazelnotenmascarpone
Twee soorten sorbetijs met vers fruit, roodfruitcrème en slagroom 

Kijk ook eens naar ons 

krijtbord voor 

de wisselende gerechten

VleesLaat je verrassen 

door onze koks!

Gefrituurde calamares met aïoli
Gamba’s in een pittige roomsaus

Scholfilet met een hazelnoot-vanille vinaigrette
Hollands vispotje van diverse soorten vis met sjalot, prei, 

wortel en mosterdsaus
Roodbaars en papillotte met vergeten groenten en pestoboter 

Italiaanse salade caprese met rucola en balsamicodressing 
Griekse salade met tomaat, komkommer, olijven en fetakaas
Witlofsalade met geitenkaas, druiven en pompoenpitten
Zoetzure komkommersalade met rode ui 
Waldorfsalade met selderij, appel, rozijnen en walnoot

vis Salades

Risottobitterballen met sriracha mayonaise 
Gefrituurde uienringen met BBQ-saus

Zoete aardappelspinazieburger op Turks brood met 
  yoghurt-muntsaus

Quiche gevuld met tomaat, mozzarella, basilicum en paprika 
Vietnamese loempia met ketjap-chilisaus 

Geitenkaas gepaneerd met noten en een cranberry compote
Warme Hollandse wintergroenten

Thais gebakken rijst met taugé, bosui en cashewnoten 
Patatas bravas; pittige aardappels met chilimayo 

Vlaamse frieten met aïoli 

Vegetarisch

Desserts

Starters


