MENUKAART
Onze gerechten stellen wij met erg veel zorg voor u samen en komen voort uit onze
wijnreizen en uitwisseling binnen het Nederlands Gilde van Sommeliers. Het is ons een groot
genoegen onze wijn-spijservaringen met u te delen en u te laten genieten van ons eigen
geïmporteerde wijnassortiment van traditionele wijnfamilies uit diverse landen.
Nieuw op deze kaart is “Tapas op Tafel”.
Tapas op Tafel is een Tapas concept van Vino D’Amigo waarbij u een zogenaamde
”tapastafel” op tafel geserveerd krijgt met 3 verschillende tapas gerechten. U kunt kiezen
uit “Tapas op Tafel vis”, “Tapas op Tafel kip”, “Tapas op Tafel vlees” of “Tapas op tafel mix”.

Laat u verrassen… en geniet!

Lid van het Nederlands Gilde van Sommeliers
Het Nederlands Gilde van Sommeliers is een beroepsvereniging voor de Nederlandse sommelier.

AMBACHTELIJKE BORRELKAART
Loempia van gekonfijte pekingeend met hoisin saus 2 stuks
Vino bitterbal met authentiek draadjesvlees 8 stuks
3x3 Krokante kroketjes 3x tomaat mozzarella 3x chorizo 3x garnaal

3,75

Ciabatta broodje met tapenade, salami en aioli
Pinchos variados 4 stuks, getoaste broodjes met beleg

4,95

Ambachtelijke friet met huisgemaakte gepofte knoflook mayonaise
Zoete aardappelfriet met gerookte knoflook mayonaise (vega)
Extra huisgemaakte gerookte knoflook mayonaise
Extra huisgemaakte truffelmayonaise

3,95

Puntpaprika uit de oven met cous cous en mediterrane groenten (vega)
Vega dagsalade
Chef’s dagsalade

7,95

8,95
9,95

9,95

5,95
1,25
1,25

7,95
7,95

Stel vanaf 3 soorten zelf uw plateau samen.
CHARCUTERIE / VLEESWAREN
50 gram

Salami met Tartufo

4,50

50 gram

Salami Aglio

4,50

50 gram

Coppa di Parma I.G.T.

4,95

50 gram

Prosciutto di Parma D.O.P.

4,95

50 gram

Iberico pata negra

8,50

FORMAGGIO / KAZEN
50 gram

Cabrales Valdeon

4,50

50 gram

Saint Agur Bleu

4,50

50 gram

Manchego

4,50

50 gram

Bellavitano espresso

4.95

50 gram

Parmigiano Reggiano

4,95

Tapas op Tafel is een Tapas concept van Vino D’Amigo waarbij u een zogenaamde
”tapastafel” op tafel geserveerd krijgt met 3 verschillende tapas gerechten. U kunt kiezen
uit “Tapas op Tafel vis”, “Tapas op Tafel kip”, “Tapas op Tafel vlees” of “Tapas op tafel
variados”.

Tapas op Tafel vis/Tapas con pescado

14,95

Almejas en salsa de tomates y chorizo/Venusschelpen met tomaat en chorizo
Atún tajo – Tonijntartaar
Camarones Picantes a la Parrilla/Pittige garnalen van de grill

Tapas op Tafel kip/Tapas con pollo

14,95

Brochetas de Pollo con Soya y Sésamo/Kipspiesjes met soja en sesamzaad
Pollo con hierbas/Kip met kruiden
Pollo con límon y ajo/Kip met citroen en knoflook

Tapas op Tafel vlees/Tapas con carne

14,95

Albondigas caseras/Huisgemaakte gehaktballetjes
Bistec con paste de aceitunas/Biefstuk met olijvenpasta
Solomillos de cerdo marinadas/Gemarineerde varkenshaasjes

Tapas op Tafel mix/Tapas variados

14,95

Camarones Picantes a la Parrilla/Pittige garnalen van de grill
Pollo con límon y ajo/Kip met citroen en knoflook
Bistec con paste de aceitunas/Biefstuk met zwarte salsa
Supplement: Vers afgebakken tapasbrood met aioli

2,95

VINO D’AMIGO KLASSIEKERS
PASTA & RISOTTO
Pasta Bolognese met Parmezaanse kaas
Risotto met kip en paddenstoelen en Parmezaanse kaas

9,95
9,95

VLEES
Krokant gebakken buikspek

8,95

Runderbavette 200 gr. ambachtelijke friet en salade

19,95

EEND
Eendenborstsalade met sinaasappel en aceto balsamico

14,95

VIS
Zalm & Tonijn sashimi met sesam, olijfolie en wakamé

14,95

DESSERT
Wekelijks wisselend dessert van de chef

7,95

Voedselallergie/-intolerantie
Heeft u een voedselallergie/-intolerantie voor, glutenbevattende granen (tarwe, rogge,
gerst, haver, spelt en kamut), schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk (inclusief
lactose), noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten,
pistachenoten en macadamianoten), selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide en
sulfiet, lupine, weekdieren? Dan verzoeken wij u dit aan onze medewerkers kenbaar te
maken, zodat onze chef-kok met alle zorgvuldigheid uw gerecht kan bereiden en waar
nodig met u een juiste menukeuze kan samenstellen. De medewerkers van Vino D´Amigo
en Traiteur de Garage gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie/-intolerantie. Echter is
kruisbesmetting nooit 100% uit te sluiten. Wij hebben voor u een allergenenkaart
beschikbaar.
Evenementen locatie
Onze locatie is ook te gebruiken voor besloten evenementen tot ca. 60 personen binnen
en tot 90 personen inclusief het verwarmde buitenterras. Vino D'Amigo verzorgt uw
volledige feest of bijeenkomst inclusief catering en desgewenst muziek. U kunt onze
medewerkers vrijblijvend vragen om nadere informatie over de mogelijkheden voor uw
gelegenheid. Vino D´Amigo maakt van uw gast een vriend! Ook verzorgen wij uw feest
en/of catering op uw bedrijfslocatie, bij u thuis of op welke locatie dan ook, kortom voor
food, drinks & music zijn wij graag uw partner.

