Tapas Menu

Onsze chefs bereiden vervolgens uw gerechtjes,
welke wij weer aan tafel serveren. U bepaalt zélf uw volgorde!

15.
16.
17.
18.
19.

Mocht u vragen hebben of toelichting wensen,
vraag het gerust aan uw gastheer/gastvrouw.....

Smakelijk eten!

Allergenen info:
Glutenvrij Mogelijk

Lactosevrij Mogelijk

Ongeschikt bij zwangerschap

Vegetarisch
(mogelijk)

Bevat Varkensvlees

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.

Kids Tapas (tot 12 jaar) 50% op de prijzen
Of draai de placemat om voor het Kidsmenu

Inc. basisconsumpties,
(vraag naar de voorwaarden)

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.

Tapas All In

Tapas Onbeperkt

Met vis

Krokante bruschetta met tonijnsalade
Salade van Noorse garnaaltjes met whiskysaus
Gerookte zalm, ui, komkommer, zwarte sesam en dressing
Gerookte haring met rode ui en ravigotesaus
Hartig flensje gevuld met krabsalade

Warme Tapas
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Zonder vlees of vis
Mini groenteloempia’s met chilisaus
Warme tomatenbruschetta gegratineerd met 3 kazen
Toast met brie, walnoot en honing
Champignons in een pesto-roomsaus
Quiche, met prei en Old Amsterdam kaas
Krokante mozzarellasticks met chilidip
Geitenkaaskroketjes
Uienringen met chilisaus
Gebakken knoflookchampignons met gegratineerde kaas
Geroosterde aardappelgratin
Krokante kaasloempia’s
Gegaarde zoete aardappel en bospeen in een Oosterse marinade
Met vis

Soepjes
01.
02.
03.

Warm

Pomodorisoepje met een vleug je room
Onsz Seizoenssoepje (zie tafelkaartje)
Soepje van de Chef (zie tafelkaartje)

Koude Tapas
Zonder vlees of vis

04.
05.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Frisse quinoa salade met Indische kruiden
Wrap met mozzarella, pesto en tomaat

Met vlees

Gerookte ham met partjes frisse meloen
Geitenkaassalade met perzik, amandel en krokante spekjes
Zoete olijfjes met oude kaas en gedroogde Friese worst
Gerookte ham gevuld met peppadew roomkaas
Kipsalade met croutons, bacon en jalapeño dressing
Kiprollade met avocado, sla, ui en crispy tortilla reepjes
Pulled chicken met smoky paprikamayonaise, tuinerwtjes en mais
Rundercarpaccio met cheddar kaas, truffelmayo en pitjes
Gerookte kipreepjes met kerriemayonaise en perzik

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Witvis stoofpotje met crèmesaus van zalm
Mosseltjes in kruidenboter, gegratineerd met kaas
Inktvis in een krokant jasje, met een knoflookdip
Zalmfilet in botersaus met bruschettakruiden
Kibbeling met cocktailsaus
Victoriabaars gegaard in medinakruiden
Gamba’s in knoflookroom
Scampi’s in een dun tempura jasje met chilidip

Met vlees

Flammkuchen met spekjes, ui en room
Kroketjes van chorizo met een zachte rode peper-mayo
Gehaktballetjes in tomatensaus
Langzaam gegaard buikspek met Five Spice kruiden
Turkey Wellington, gekruide kalkoen in een jasje van bladerdeeg
Crunchy kippenhaasje met een cajunmayonaise
Gehaktballetjes omwikkeld met spek
Runderstoofpotje met abdijbier en aardappelpuree
Broodje pulled pork uit de oven met BBQ saus
Kipshoarma tortilla met frisse tzatzikisaus
Reuzenchampignon met gehakt en gesmolten cheddar cheese
Angus biefstukje met pepersaus
Schnitzel met champignonsaus
Gehaktballetjes in zoete satésaus
Broodje warme beenham met beenhamsaus
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Gekruide speklapjes
Pasteitje gevuld met kippenragout
Varkensmedaillon met champignonsaus
Gemarineerde kip-spareribs
U.S.A. hamburgertje, cheese, bacon, pickles en Onsz®sauce
Kipsaté met pindasaus en kroepoek
Gepaneerde chickenwings met een sweet chilidip
Ossenhaasspiesje met sesamsaus
Gemarineerde kippendijspies

Tapas Voor Erbij
Mogen extra bijbesteld worden
64.
65.
66.

Frisse salade ‘voor erbij’
Krulfrites met mayonaise
Zoete aardappelfrites met cajun-mayo

Seizoenstapas
67.
68.
69.
70.

Seizoenssoepen bij soepjes
Koude Seizoenstapas (zie tafelkaartje)
Warme Seizoenstapas (zie tafelkaartje)
Parfait van het seizoen (zie tafelkaartje)
Onsz seizoensdessert (zie tafelkaartje)

Desserttapas
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Mini dame blanche met chocosaus en slagroom
Citroensorbetje met mousserende wijn (0.0%)
Chocolade brownie met karamel en slagroom
Lolly van roodfruit roomijs met een dun laag je witte chocolade
Mon Chou met witte choco, kersen en Bastognekruimels
Klassieke crème brûlée
Onsze Bastogneparfait
Vanilleijs met slagroom
Carrot-walnoot-cake met fondant topping
Mousse van bruine chocolade met stukjes Daim
Smoothie van perzik en sinaasappel met vanilleijs
Apple-crumble met yoghurtroom
Twee soorten kaasjes met een compote van vijgen
Bloedsinaasappel sorbet-ijs

scan mij

Deel jouw Onsz Moment met #Onsz
op Instagram en maak kans op leuke prijzen!
www.onsz-restaurant.nl

