Tapas Menu

Tapas Onbeperkt
€ 28,75 p.p

Tapas All In
€ 43,75 p.p

Inc. 3 uur consumpties,
(vraag naar de voorwaarden)

Kids Tapas
(tot 12 jaar)
€ 14,75 p.p

Draai de placemat om voor Kidsmenu

Oss • Valkenswaard • Berkel-Enschot

Hoofdgerechtjes

Welkom bij Onsz Restaurant, leuk dat we u mogen verwelkomen!
Hoe werkt het? Per ronde kruist u per persoon twee
gerechtjes aan op de kleine briefjes op tafel.
Onsze chefs bereiden vervolgens uw gerechtjes,
welke wij weer aan tafel serveren. U bepaalt zélf uw volgorde!
Mocht u vragen hebben of toelichting wensen,
vraag het gerust aan uw gastheer/gastvrouw.....
Onsze keuken is tot 22.30 uur geopend.
Smakelijk eten!

Allergenen info:
Glutenvrij Mogelijk

Lactosevrij Mogelijk

Vegetarisch

Bevat Varkensvlees

Niet geschikt bij zwangerschap
Let op: Onze gerechten worden bereid in ruimtes waar
allergene ingrediënten aanwezig zijn, we kunnen zodoende niet garanderen dat onze
gerechten geen sporen van allergenen kunnen bevatten.

Voorgerechtjes
01.
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07.
08.
09.
10.
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16.
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18.
19.
20.
21.

Krokante bruschetta met tonijnsalade
Salade van mozzarella en gegrilde paprika in tomatenolie
Salade van Noorse garnaaltjes met sweetpeppersaus
Gerookte ham met partjes frisse meloen
Rundercarpaccio met oude kaas, truffelmayo en pitjes
Tapas van het seizoen (zie tafelkaartje)
Gerookte zalm, ui, komkommer, zwarte sesam en dressing
Tomatenbruschetta met mango, koriander en tomaat
Kipsalade met gebakken spekjes, komkommer, ui en croutons
Miniwrap gevuld met roomkaas en gerookte zalm
Osseworsttartaar met rode ui en Amsterdamse uitjessaus
Warme brioche met Serranoham, tomatensalsa en oude kaas
Quinoa salade met spinazie, zongedroogde tomaat en feta
Miniwrap gevuld met gerookte kip en kerrie-roomkaas
Gerookte runderribeye met sesam en wasabicrème
Gegaarde varkensrollade met een jam van rode ui
Krabsalade met tex mex flavour en zoete pepers
Frisse salade ‘voor erbij’
Onsz seizoenssoepje (zie tafelkaartje)
Zuid Amerikaans kippensoepje
Pomodorisoepje met een vleug je room
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Tapas van de chef (zie tafelkaartje)
Mini groenteloempia’s met een piri pirisaus
Kroketjes van chorizo met een zachte rode peper-mayo
Gehaktballetjes met oregano in een frisse tomatensalsa
Portobello gevuld met gehakt en gegratineerd met kaas
Portobello gevuld gekruide groenten en gegratineerd met kaas
Toast met brie, walnoot en honing
Champignons in een pesto-roomsaus
Hartig taartje met gekruid gehakt
Spaans aardappeltaartje met chorizo
Spiesje van lamsgehakt met chermoula yoghurtsaus
Quiche, rijkelijk gevuld met prei, spekjes en brie
Warme spinazietortilla gevuld met geitenkaas walnoot en honing
Mossel, gegratineerd met kaas en kruidenboter
Gefrituurde inktvisringen met een knoflookdip
Zalmfilet met Japanse saus
Gamba’s in knoflookolie
Victoriabaars gegaard in medinakruiden
Indonesische rendang met cassave
Gepaneerde kipstukjes met een koud zigeunersausje
Krulfrites met mayonaise
Krokante aardappelwedges met mayonaise
Mini broodje hot-dog met American mustard en Heinz tomatenketchup
Heekfilet gegaard in een milde rode curry
Ossenhaasspiesje met een Oosterse sesamsaus
Uienringen met chilisaus
Angus biefstukje met pepersaus
Gekruide varkensreepjes met mini pita
Broodje pulled pork uit de oven met BBQ saus
Garnalen in een tempura jasje
Yakitori met een zoetzuur sausje
Groentenlasagne met gegrillde courgette, tomaat en paprika
Gehaktballetjes in zoete satésaus
Kibbeling met cocktailsaus
Ratatouille bitterballen
Langzaam gegaard buikspek
Zweeds varkensfilet met champignon-roomsaus
Pasteitje gevuld met kippenragout
Gekruide speklapjes
Huisgemarineerde spareribs
Vegetarische cordon bleu
U.S.A hamburgertje, cheese, bacon, pickles en Onsz® burgersauce
Gemarineerde kippendij-spies
Gepaneerde chickenwings
Stoofpotje met rundvlees en aardappelpuree
Groentekroketjes met een mosterdcrème
Kipsaté met pindasaus en kroepoek

Nagerechtjes
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Mini dame blanche met chocosaus en slagroom
Citroensorbetje met mousserende wijn (0.0%)
Brownie met een toef slagroom
Lolly van roodfruit roomijs met een dun laag je witte chocolade
Onsz seizoensdessert (zie tafelkaartje)
Witte chocoladeschuitje met Monchou, kers en Bastognekruimels
Klassieke crème brûlée
Parfait van Onsz: Bastogneparfait
Vanille-ijs met slagroom
Appel-shortcake met vanille-ijs
Mousse van bruine chocolade met stukjes Daim
Smoothie van perzik en sinaasappel met vanilleijs
Cheesecake met aardbeien coulis
Drie soorten kaasjes met druivenmost
Mini donut “Over the top”
Parfait van het seizoen (zie tafelkaartje en stem mee op Facebook)

Afhankelijk van onsz filiaal kunt u ook tapas
afhalen of laten bezorgen
Download de Onsz Restaurant App
en plaats uw bestelling

Onsz Oss • Molenstraat 81
Onsz Valkenswaard • Leenderweg 2
Onsz Berkel-Enschot • ‘t Zwaantje 1

www.onsz-restaurant.nl

