Lunch

Tante Bep

U heeft de keuze uit wit of bruin brood

Tosti tuna melt 5,25
tosti met tonijnsalade & kaas
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Soep 5,95
Kop soep met brood

5,95
8 stuks

Broodje Van Dobben kroket 4,95 / twee kroketten 6,45
broodje met Van Dobben kroket & mosterd
Broodje geitenkaas kroketjes 6,45
broodje met drie geitenkaas kroketjes & huisgemaakte honig-mosterdsaus
Broodje tonijnsalade 7,95
sla & frisse huisgemaakte tonijnsalade
Broodje gratinee 7,95
gebakken courgette, ui, paprika & champignons, gegratineerd met kaas
Uitsmijter 8,95
drie gebakken eieren op witbrood met ham, kaas of bacon
Gegrilde geitenkaassalade 9,95
gemengde sla, tomaat, ui, komkommer, walnoten, rozijntjes, paprika,
yoghurtdressing & honing
Broodje gerookte zalm 9,95
verse roomkaas, rucola, gerookte zalm, kappertjes & citroen-dille dressing
Broodje carpaccio 9,95
rucola, carpaccio, pesto dressing, pijnboompitjes & Parmezaanse kaas
Clubsandwich 9,95
rucola, kipfilet, bacon, ui, tomaat, komkommer, verse eiersalade & kerriemayonaise
Broodje warme pulled chicken 9,95
Franse bol met pulled chicken, sla, ui, tomaat & BBQ saus
Beps burger 11,95
Franse bol met burger, sla, ui, tomaat, kaas & bacon geserveerd
met huisgemaakte patatblokjes & mayonaise

Menukaart

Tosti 3,25
tosti kaas, ham-kaas, kaas-tomaat

Raadhuisstraat 58
2101 HH Heemstede
023 - 547 66 33
info@tante-bep.nl

Ons concept

Bij Tante Bep kunt u terecht voor “shared dining”.
Dit houdt in dat u diverse kleine gerechtjes van de kaart kunt bestellen en deze kunt delen
met uw tafelgenoten of in meerdere rondes eigen gerechtjes kunt bestellen.
Deze zijn gebaseerd op de wereldse keuken en samen met onze wisselende maandkaart
proberen we altijd voor nieuwe en verrassende smaken te zorgen.
Brood met aioli of tappenade 3,95
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VEGETARISCH
Patatblokjes met aioli of pittige tomatenmayonaise 4,95
huisgemaakte patatblokjes met saus naar keuze

Spareribjes 6,95
spareribjes geserveerd met knoflooksaus
Carpaccio 6,95
kleine carpaccio met rucola, ui, Parmezaan & truffelmayonaise
Biefstuk met champignonroomsaus 7,95
getrancheerde biefstuk met champignonroomsaus

VIS
Krokante gamba’s 5,95
gepaneerde gamba’s met chilisaus
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Hippe aardappeltjes 5,95
huisgemaakte gekruide patatblokjes gegratineerd met Parmezaan

Gefrituurde inktvisringen 5,95
gefrituurde inktvisringen met pittige tomatenmayonaise & een schijfje citroen

Spinazie-kaas kroketjes 5,95
vier kroketjes met spinazie & kaas

Zalm carpaccio 6,95
carpaccio van duurzame, wilde, gerookte zalm met kruidenmayonaise, rucola & kappertjes

Geitenkaas kroketjes met honing-mosterd saus 6,95
vier geitenkaaskroketjes met huisgemaakte honing-mosterdsaus

Hollandse garnalencocktails 7,95
drie glaasjes gevuld met Hollandse garnalen, zalmsnippers, sla, avocado & whiskeysaus

Salade caprese 5,95
tomaat, mozzarella, basilicum & olijfolie

Gamba’s knoflook 7,95
gebakken gepelde gamba’s in knoflookolie

Groenteloempia 5,95
huisgemaakte groente loempiaatjes met chilisaus

Gamba’s piri piri 7,95
gebakken gepelde gamba’s in pittige saus

Spinazie soufflé met blauwaderkaas 5,95
soufflé met bladspinazie & Hollandse blauwaderkaas

DESSERTS
Limoen cheescake 5,95
huisgemaakte, koud bereide limoen cheescake

Gegrilde geitenkaassalade 7,95
gemengde sla, tomaat, ui, komkommer, walnoten
rozijntjes, paprika, yoghurtdressing & honing

VLEES
Kip cajun met limoensaus 5,95
gebakken kipstukjes gemarineerd in cajunkruiden
Krokante kippenpootjes 5,95
gekruide krokante kippenpootjes uit de oven
Pulled chicken BBQ wrap 5,95
wrap met sla, rode ui, pulled chicken & BBQ saus
Kip yakitori 5,95
Japans gemarineerde kipspiesjes
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Dame Blanche 5,95
vanille-ijs, slagroom, chocoladesaus of advocaat
Appelstrudel 5,95
warme appelstrudel met een bolletje vanille-ijs & slagroom
Beps warme chocoladetaartje 6,95
huisgemaakt warm chocoladetaartje met smeltend hart & slagroom
Trio dessert 7,25
pistache parfait omhuld met pistache-chocolade, vanille roomijs omhuld met
cappuccino-chocolade, rood fruit roomijs omhuld met witte chocolade & bosvruchtjes
Kaasplankje 11,95
vijf kaasjes van Alexanderhoeve Heemstede met appelstroop, brood & een klein glaasje
Tawny port uit Australië

