
LUNCH

TANTE-ANNIE.NL

WIJ GAAN ZEER ZORGVULDIG OM MET UW VOEDSELALLERGIE OF INTOLLERANTIE.  
Kruisbesmetting van allergenen is echter nooit 100% uit te sluiten. Heeft u een allergie, meldt het ons! 

Bent u zwanger of heeft u dieetwensen, overleg de mogelijkheden dan met één van onze collega’s.

In 1999 is Tante Annie’s begonnen als feestcafé. 
Elk weekend feestende en dansende jongeren 
(en ouderen!) op après-ski muziek met een boel 
gezelligheid. Rond 2008 kwam het idee om ook 
wat met eten te gaan doen en zo is heel lang-
zaam Bar-Café-Tapas Tante Annie’s ontstaan. 
Geleidelijk werd toen ook de feestcafé-formule 
losgelaten. 

Tapas bleek een groot succes en in 2013 werd 
het naastgelegen pand erbij getrokken. En nog 
steeds zijn we erg trots op wat we bereikt heb-
ben.  

Om ook niet-tapas liefhebbers (ja, die bestaan…) 
tegemoet te komen zijn we in 2015 gestart met 
Ome Hans Eetcafé 2 panden verderop. Heerlijke 
gerechten met een hoog kwaliteitsniveau voor 
een redelijke prijs. En uiteraard is ook daar gast-
vrijheid het belangrijkste! 

Nu anno 2021 is het tijd geworden om het Tante 
Annie’s logo van toen te up-daten en weer na te 
denken over hoe we onze gasten het nóg meer 
naar hun zin kunnen maken. In het afgelopen jaar 
hebben we uiteraard veel tijd gehad om daarover 
na te denken…
Ons streven is om te blijven vernieuwen en 
verrassen en daarom presenteren we met trots 
ons nieuwe logo en onze nieuwe menukaarten. 
Proost en eet smakelijk!

Team Tante Annie’s   

WELKOM BIJ  
TANTE ANNIE’S

Op zoek naar een origineel  
cadeau-idee? Met de dinerbon van 
Tante Annie’s geeft je een culinaire 
beleving cadeau!  

Je bepaalt zelf welke waarde de 
dinerbon heeft. Zo is de dinerbon 
van Tante Annie’s een mooi cadeau 
voor vrienden, familie, kennissen, of 
een complete verzorgde avond voor 
je vriendengroep.

KADOBON

Wil je op de hoogte blijven?

TANTE-ANNIE.NL

TANTE ANNIE’S
TEGOEDBON

LUNCH, BA� & TAPAS
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KOUDE BROODJES

Broodje caprese  7,5
Met pesto, rucola, tomaat, buffelmozzarella  
en basilicumdressing

Broodje carpaccio  9,7
Met boter, sla, rundercarpaccio, truffelmayo,  
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat  
en pijnboompitjes

Broodje vitello tonato  8,5
Met boter, sla, langzaam gegaarde kalfsmuis, 
tonijnmayo, kappertjes, rode ui en augurk

Broodje gerookte zalm  8,9
Met boter, sla, gerookte zalm, dillesaus,  
kappertjes, rode ui en gekookt ei

Broodje garnalenkroketjes 7,9
Belegd met sla, garnalenkroketjes  
en cocktailsaus

Broodje geitenkaas  8,2
Belegd met geitenkaas, honing,  
pijnboompitjes, bosui en walnoten, gegratineerd

Broodje pulled chicken 8,5
Belegd met grieks gemarineerde  
kipreepjes en witte kool
 

SALADES

Salade gerookte kip 10,8
Gemengde salade met gerookte kip  
en knoflookmayonaise

Salade gerookte zalm  11,6
Gemengde salade met gerookte zalm  
en kruidendressing

Salade ossenhaas  12,2
Gemengde salade met gebakken  
ossenhaaspuntjes in ketjapsaus 

Salade krokante kippendij 10,2
Gemengde salade met krokant gefrituurde  
kippendij en chilisaus

Salade feta  9,5
Rijk gegarneerde vegetarische salade met feta

LUNCH TAPAS

Brood  3,9
Met zeezout en Alberquine olijfolie

Knoflookbrood  4,7
Getoast met knoflook kruidenolie

Cheesy garlic flat bread  5,5
Met cheddar, mozzarella en oregano

Kruidenboter  0,5
Knoflooksaus  0,5
Tapenade  0,6

Gerookte kip 6,8
Met knoflookmayo en pijnboompitjes

Vitello tonato  7,3
Gegaarde kalfsmuis met tonijnmayo

Zalmbonbon  6,5
Bonbon van bieslook roomkaas en zalm met  
kruidendressing (4 stuks) 

Coppa di Parma  6,7
Parmaham met peppadew mayo

Rundercarpaccio  9,7
Met truffelmayo

Nacho’s  
Tortillachips, kaas en groentes keuze uit:
Tradicional (met zure room) klein 5,6 groot 7,9
Bolognesesaus klein 5,6 groot 7,9 
Pulled chicken klein 7,6 groot 9,9

Broodje eiersalade en gedroogde Parmaham 7,4
Met boter, sla, eiersalade, komkommer,  
gedroogde Parmaham, augurk, tomaat en rode ui 
(kan ook vega)  

Broodje gezond 7,1
Met boter, sla, gerookte achterham, jong belegen 
kaas, tomaat, komkommer, ei en dillesaus

WARME BROODJES

Broodje kip sesam 8,7
Belegd met gebakken kippendij in  
Japanse sesamsaus, bosui en cashewnoten

Broodje ossenhaas  10,8
Belegd met gebakken ossenhaaspuntjes  
in ketjapsaus

TOSTI’S

Tosti kaas  3,2
Tosti ham kaas  3,5
Tosti chorizo, pesto, mozzarella  3,8
Tosti spianata romana, kruidenboter,   
mozzarella 3,8

VOOR DE KIDS

Kip ‘n fries 4,5
Kipkrokantjes met frietjes of  
zoete aardappel friet

Frik ‘n fries 4,5
Mini frikandelletjes met frietjes of zoete  
aardappel friet

Frietjes  2,5
Portie frietjes met mayo

PINCHO’S

Pincho caballa  2,1
Gerookte makreel en zongedroogde tomaat

Pincho con Parma  2,1
Olijventapenade, Parmaham,  
augurk en peppadew mayo

Pincho beefburger   2,4
Met bacon, augurk, tomaat en aioli

Pincho merlan  2,4
Dungesneden merlan steak met lavas olie

Champignons Dordogne  7,2
Champignons in bierbeslag met  
knoflooksaus (5 stuks) 

Champignons  6,9
Gegratineerd in een kaas roomsaus

Aardappelstrips  4,8
Met joppiesaus

Groentekroketjes  6,2
Mini kroketjes gevuld met ragout  
van groentes (5 stuks) 

Garnalenkroketjes 6,6
Mini kroketjes gevuld met ragout van  
garnalen met ravigottesaus (6 stuks) 

Kip sesam 7,2
Gebakken kippendij met  
Japanse sesamsaus, bosui en cashewnoten

Ossenhaaspuntjes  10,2
Gebakken in ketjapsaus

Allergeneninformatie op verzoek beschikbaar Niet voor zwangeren Vega
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