MENUKAART
Onze gerechten stellen wij met erg veel passie en 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
rechtstreeks geïmporteerde wijnassortiment van traditionele wijnfamilies uit diverse
landen.

“Tapas op Tafel”, een culinaire hit
Tapas op Tafel is een Tapas concept van Vino D’Amigo waarbij u een zogenaamd
”tapastafeltje” 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.

MENUKAART
Vino´s bittergarnituur

9,95

2 x loempia van gekonfijte pekingeend met hoisinsaus
3 x Vino bitterbal met mosterd
3 x chorizokroketje

Brood
Vers afgebakken tapasbroodje met kruidenboter en groene pesto
Bruschetta della casa 4 stuks

3.95
5,95

Frites
Frites D´Amigo, friet met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise

5,95
6,95

Culinair amuseplateau

19,95

Samengesteld plateau bestaande uit 6 gerechtjes van de kaart
3 x vis en 3 x vlees geserveerd op 6 amuselepels

Antipasti premium
Antipasti bestaande uit; brood, extra virgine olijfolie, pesto, tapenade,
piri piri garnalen, parmaham, salami, burrata, machego kaas, zalm, vijgen,
olijven, zongedroogde tomaten, artisjokbodem met tonijn, druiven,
gebrande amandelen

24,95

MENUKAART
”Tapas op Tafel” is een 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

17,95

Avocado met garnalen - Aguacate con Camarones
Artisjokbodems gevuld met Tonijn – Alcachofas con Atun
Huisgemaakte Gambakroketjes – Croquetas de Gambas

Tapas op Tafel kip/Tapas con pollo

17,95

Kipreepjes met aioli – Tirras de pollo con alioli
Kip in mousserende wijn – Pollo en Cava
Gesauteerde kip met krokante knoflook en rozemarijn Pollo salteado con ajo crujiente y romero

Tapas op Tafel vlees/Tapas con carne

18,95

Lamsstoofpotje – Estofado de cordero
Picanha met truffelsaus – Picanha con salsa de trufa
Krokant gebakken buikspek - Vientre de cerdo frito crujiente

Tapas op Tafel mix/Tapas variados

17,95

Avocado met garnalen - Aguacate con Camarones
Gesauteerde kip met krokante knoflook en rozemarijn Pollo salteado con ajo crujiente y romero
Krokant gebakken buikspek - Vientre de cerdo frito crujiente
Supplement: Vers afgebakken tapasbroodje met kruidenboter en groene pesto

3.95

MENUKAART
SALADES
Salade met vijgen, geitenkaas en Parmaham
Caprese classico met hele orginele Burrata
PASTA & RISOTTO
Pasta met citroen en knoflook
Ravioli met spinazie, ricotta en thijm
Risotto Verde met gamba’s en gebrande pijnboompitjes
VLEES
Carpaccio Classico
Steaktartaar van runderbavette
Runderbavette ca. 180 gr. met chimichurri, salade en patatas bravas
VIS
Gamba’s pil pil 8 stuks in pittige hete knoflookolie met tapasbroodje
Oesters 4 stuks met citroen en huisgemaakte vinaigrette
Zalm & Tonijn tataki met wakamé en citrus-sojasaus
DESSERTS
Perzik-stracciatella panna cotta
Scroppino D’Amigo
Sorbetto D’Amigo, vers fruit met ijs

11,95
12,95

9,95
9,95
11,95

12,95
14,95
19,95

11,95
14,95
14,95

7,95
8,50
8.95

MENUKAART
Wist u dat…
Vino D’Amigo is opgericht in 1999.
Vino D’Amigo nagenoeg alle wijnen per glas voor u beschikbaar heeft.
Vino D’Amigo de wijnen zelf importeert van kleine familie wijnhuizen.
Vino D’Amigo tweemaal is uitgeroepen tot No.2 wijnbar van Nederland.
Vino D’Amigo 3 x winnaar werd van Nederlandse Horecaprijs ”Gold
Award” gemeente Hoeksche Waard, meeste stemmen en hoogste
waardering.
Vino D’Amigo als groothandel in 2021 de prijs voor “Best B2B wine
supplier The Netherlands’’ heeft ontvangen.
u de wijnen ook kunt kopen in de wijnshop of online via
www.vinodamigo.nl.
Vino D’Amigo wijncursussen verzorgt om meer kennis op te doen over
wijn.

MENUKAART
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. 50 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.

