tapas
Welkom bij Wereldtapas Het Verlangen
We kennen tapas allemaal als kleine Spaanse borrelhapjes,
oorspronkelijk bedoeld om je glas mee af te dekken tegen
insecten. Bij ons blijft het niet alleen bij de Spaanse tapas.

MENU

Wij hebben namelijk de lekkerste tapas gerechten vanuit de hele
wereld. Gezellig een avondje tafelen met vrienden, familie of
collega’s, dat is waar het bij Het Verlangen om draait. Onze tapas
gerechten zijn wat groter dan u misschien gewend bent. Bij het
verlangen draait alles om delen. De bedoeling hiervan is dat u
veel verschillende gerechten kunt proeven. Te lekker om te delen?
Natuurlijk mag u ook alles voor u zelf houden.
Grote gezelschappen raden wij altijd aan om gebruik te maken
van ons onbeperkte verrassingsmenu. Ook als u met z’n tweetjes
komt eten, is dit een leuke manier om kennis te maken met onze
tapas. U kunt dan de hele avond onbeperkt genieten van onze
gerechtjes die zijn samengesteld door onze koks. Uw wensen
of allergieën kunt u aangeven, zodat wij hier rekening mee
kunnen houden.

Wereldtapas ‘t Verlangen
Kasteellaan 41A
6602 DC Wijchen

Iets te vieren? Wij kunnen uw catering verzorgen.

T: 024 64 173 84
info@verlangenwijchen.nl
www.verlangenwijchen.nl

Informeer eens naar onze mogelijkheden.
Op zoek naar een leuk cadeautje? Wij verkopen cadeaubonnen
voor ieder gewenst bedrag. Deze zijn ook in te leveren bij
Meneer Smit, De Leurse Hof en Restaurant Vesta.

Volg ons!
facebook.com/hetverlangenwijchen

en
Laat je verrass
ks!
door onze ko
Tapas mix € 18,95 p.p.

Twee rondes, bestaande uit 10 verschillende gerechten
samengesteld door de kok

Tapas onbeperkt € 25,95 p.p.

door u zelf samengesteld of
verrassingsmenu; samengesteld door onze koks
(alleen per tafel)

Vegetarisch
Vlees
Oma’s gehaktballen in jus
Gebakken rundvleespuntjes in oestersaus met taugé
en Chinese kool
Spareribs teriyaki
Varkenshaas met truffelchampignonsaus
Griekse gyros met pitabroodjes en tzatziki
Kipspiesjes met ananas in een zoetzure saus
Sticky chicken; kipstukjes met honing, sesam en five spices
American black angus burger met rode ui, tomaat en augurk

vis
Starters
Oerbrood met aïoli
Portie huisgemarineerde olijven
Krokante kipreepjes met een honing-mosterd dip
Tortillachips uit de oven met crème fraîche, chilisaus en jonge kaas
Chinese tomatensoep
Franse champignonsoep
Meloen met serranoham
Mexicaanse kipwrap met mais, kidneybonen, sla en cajunsaus
Zalmtartaar met kappertjes, rode ui en een citroen-dillemayonaise
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

Gefrituurde calamares met aïoli
Gamba’s in een pittige roomsaus
Zalmfilet uit de oven met pesto-roomsaus
Hollands vispotje van diverse soorten vis met prei,
wortel en mosterdsaus
Heekfilet met een serranoham en kruiden korstje

Risottobitterballen met chilimayo
Gefrituurde uienringen met BBQ-saus
Pastei met bospaddenstoelenragout
Quiche met brie, courgette, spinazie en cashewnoten
Vietnamese loempia met ketjap-chilisaus
Kaaskroketjes met een honing-mosterddip
Thais gebakken rijst met taugé, bosui en cashewnoten
Patatas bravas, pittige aardappels met chilimayo
Vlaamse frieten met aïoli
Rösti rondjes met kerriemayo

Salades
Italiaanse salade caprese met rucola en balsamicodressing
Groene salade met appel, tomaat, komkommer, pompoenpitten
en yoghurtdressing
Kipsalade met gebakken spekjes, komkommer en croutons
Zoetzure komkommersalade met rode ui
Waldorfsalade met selderij, ananas, rozijnen en walnoot

Desserts

Kijk ook eens naar ons
krijtbord voor
de wisselende gerechten

C hocoladeproeverij, chocolate chip cookie, chocolademousse
en een bolletje kinder bueno-ijs
Bokkenpootjes tiramisu met Baileys
Kersen monchoutaartje met kletskop en een bodem van bastogne
Butterscotch Crème brûlée
Mango-citroen trifle met hangop
Twee soorten sorbetijs met vers fruit en slagroom

