Tapasbar | Restaurant

GRO EP EN
VOO R DEEL

Organiseer jij een personeelsuitje, groepsdiner of wil je je verjaardagsdiner relaxed buiten de deur
vieren? Proto is the perfect place! Bij ons kun je eten met een grote groep vanaf 10 personen.
Uiteraard profiteert u dan van aantrekkelijke kortingen én kunt u kiezen voor een aparte ruimte
zonder extra kosten! Informeer naar de mogelijkheden.

MENÚ DEL CHEF

MENÚ DE CARNE - VLEESMENU

Een mooie combinatie van diverse tapas en een hoofdgerecht (vanaf 2 personen)

Een mooie combinatie van diverse tapas en een hoofdgerecht

€ 34,50 p.p.

€ 29,50 p.p.

€ 26,50 p.p.

€ 21,50 p.p.

KOUDE TAPAS - STARTERS

PLATEAU MET KOUDE TAPAS - STARTERS

Carpaccio buideltjes
Rundercarpaccio met rucola truffelmayo op toast

Carpaccio buideltjes
Rundercarpaccio met rucola truffelmayo op toast

Tortilla’s met kip
Seizoensgroenten en mosterd dressing

Tortilla’s met kip
Seizoensgroenten en mosterd dressing

Brie met Jamón Ibérico
Op toast met truffelhoning en walnoten

Fusillisalade
Met chorizo en brunoise van verse groenten

Gerookte zalm
Meergranen wrap met gerookte zalm, avocado en wasabicreme

Brie met Jamón Ibérico
Op toast met truffelhoning en walnoten

Tonijn tataki
Met sesam, wasabi en soja dressing
Bruschetta’s
Met gemarineerde ansjovisfilet
HOOFDGERECHT
Kalfsribeye
Met aardappelpuree, gegrilde groenten en een jus van truffel en Pedro-Ximenez
of
Kip teriyaki
Langzaam gegaard met sesamzaad, truffel-teriyakisaus en aardappelmousseline
of
Gegrilde varkenshaas
Met gebakken champignons en een licht romige pepersaus
of
Gebakken zalmfilet
Mediterrane quinoa met geroosterde groenten en limoensaus
of
Op de huid gebakken doradefilet
Mediterrane quinoa met geroosterde groenten en limoensaus

HOOFDGERECHT
Kip teriyaki
Langzaam gegaard met sesamzaad, truffel-teriyakisaus en aardappelmousseline
of
Gegrilde varkenshaas
Met gebakken champignons en een licht romige pepersaus
of
Een hoofdgerecht van MENÚ DE PESCADO of MENÚ VEGETARIANO

Dit menu kan worden uitgebreid met meerdere gangen. Vraag naar de mogelijkheden.

Dit menu kan worden uitgebreid met meerdere gangen. Vraag naar de mogelijkheden.

MENÚ DE PESCADO - VISMENU

MENÚ VEGETARIANO - VEGETARISCH MENU

Een mooie combinatie van diverse tapas en een hoofdgerecht

Een mooie combinatie van diverse tapas en een hoofdgerecht

€ 28,50 p.p.

€ 23,50 p.p.

€ 26,50 p.p.

€ 21,50 p.p.

PLATEAU MET KOUDE TAPAS - STARTERS

PLATEAU MET KOUDE TAPAS - STARTERS

Gerookte zalm
Meergranen wrap met gerookte zalm, avocado en wasabicreme

Crostini’s
Geroosterde sneedjes brood belegd met tomaatjes, basilicum en knoflook

Tonijn tataki
Met sesam, wasabi en soja dressing

Mozzarelline
Met cherrytomaatjes en pesto basilicum

Huisgemaakte tonijnsalade
Op toast met rode uitjes en kappertjes

Brie op toast
Met truffelhoning en walnoten

Bruschetta’s
Met gemarineerde ansjovisfilet

Fusillisalade
Met brunoise van verse groenten

HOOFDGERECHT

HOOFDGERECHT

Gebakken zalmfilet
Mediterrane quinoa met geroosterde groenten en limoensaus
of
Op de huid gebakken doradefilet
Mediterrane quinoa met geroosterde groenten en limoensaus
of
Een hoofdgerecht van MENÚ DE CARNE of MENÚ VEGETARIANO

Penne al forno
Pasta met verse groenten, ricotta en bechamelsaus
of
Spinazietaartjes
Uit de oven, met feta kaas en lente-uien

Dit menu kan worden uitgebreid met meerdere gangen. Vraag naar de mogelijkheden.
Dit menu kan worden uitgebreid met meerdere gangen. Vraag naar de mogelijkheden.

