
LUNCH



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 hebben.  

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  
gastvrijheid het belangrijkste! 

Nu anno 2022 is het tijd geworden om na 2 zware 
jaren weer te doen waar we goed in zijn en waar  
we blij van worden. Uiteraard zullen we altijd  
blijven nadenken over hoe we het onze gasten 
nóg meer naar hun zin kunnen maken. Wat zijn 
leuke nieuwe gerechten, welke bieren zijn  
populair en welke cocktails zijn hip. Ons streven 
is om te blijven vernieuwen en te verrassen.
Proost en eet smakelijk! 

Team Tante Annie’s   

WELKOM BIJ  
TANTE ANNIE’S

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

Je bepaalt zelf welke waarde de 
Tapas Tegoedbon heeft. Zo is deze 
bon van Tante Annie’s een mooi 
cadeau voor vrienden, familie, ken-
nissen, of een complete verzorgde 
avond voor je vriendengroep.

TAPAS TEGOEDBON

Wil je op de hoogte blijven?

TANTE-ANNIE.NL



KOUDE BROODJES

Broodje caprese  7,7
Met pesto, rucola, tomaat,  
mozzarellabolletjes en basilicumdressing

Broodje carpaccio  9,8
Met boter, sla, rundercarpaccio, truffelmayo,  
Italiaanse kaas, zongedroogde tomaat  
en pijnboompitjes

Broodje vitello tonato  9,2
Met boter, sla, langzaam gegaarde kalfsmuis, 
tonijnmayo, kappertjes, rode ui en augurk

Broodje gerookte zalm  9,4
Met boter, sla, gerookte zalm, dillesaus,  
kappertjes, rode ui en ei

Broodje tonijnsalade    7,9
Met boter, sla, tonijnsalade,  
rode ui, kappertjes en augurk   

Broodje gezond 7,5
Met boter, sla, gerookte achterham, jong belegen 
kaas, tomaat, komkommer, ei en dillesaus

WARME BROODJES

Broodje kip sesam 9,1
Met gebakken kippendij in  
Japanse sesamsaus, bosui en cashewnoten

Broodje garnalenkroketjes 7,9
Met sla, garnalenkroketjes  
en ravigottesaus

Broodje Brie    7,9
Met gegratineerde Brie, honing,  
pijnboompitjes, bosui en walnoten

Allergenen/vegetarisch of zwanger scan de QR-code op de achterzijde



Broodje kipsaté     8,5
Met pittige kippendij-saté, pindasaus,  
atjar, bosui en pinda-ui crumble

Broodje vega    7,6
Met gewokte paprika, ui, champignons,  
courgette en tijm. Gegratineerd met  
Italiaanse kaasflakes

Broodje beenham    8,5
Met sla, beenham en  
honing-mosterd dressing

TOSTI’S

Tosti kaas  3,2
Tosti ham, kaas  3,5
Tosti chorizo, pesto, mozzarella  3,8
Tosti zalm, kruidenroomkaas 4,5
 

SALADES

Salade carpaccio 12,5
Gemengde salade met rundercarpaccio  
en truffelmayo

Salade gerookte zalm  12,6
Gemengde salade met gerookte zalm  
en kruidendressing

Salade pulled pork 12,1
Gemengde salade met langzaam  
gegaarde pulled pork, witte kool en  
honing-mosterd dressing

Salade krokante kippendij 11,5
Gemengde salade met krokant gefrituurde  
kippendij en chilisaus

Salade feta  9,5
Rijk gegarneerde vegetarische salade met feta

VOOR DE KIDS

Kip ‘n fries 4,5
Kipkrokantjes met frietjes

Frik ‘n fries 4,5
Mini frikandelletjes met frietjes

Frietjes  2,5
Portie frietjes met mayo

PINCHO’S

Pincho tonijn 2,2
Sla, tonijnsalade, kappertjes, rode ui en augurk

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

Pincho beenham 2,5
Sla, beenham en honing-mosterdsaus

Pincho kipsaté  2,5
Kippendij saté, atjar, bosui en  
pinda-ui crumble 



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  0,6
Knoflooksaus  0,6
Tapenade  0,8

Vitello tonato  7,5
Gegaarde kalfsmuis met tonijnmayo

Zalmbonbon  6,9
Bonbon van bieslook roomkaas en zalm met  
kruidendressing (4 stuks) 

Coppa di Parma  7,4
Parmaham met peppadew mayo

Rundercarpaccio  10,2
Met truffelmayo

Nacho’s  
Tortillachips, kaas en groentes keuze uit:
Tradicional (met zure room) klein 6,5 groot 8,8
Pulled pork klein 8,5 groot 10,8

Champignons Dordogne  8,2
Champignons in bierbeslag  
met knoflooksaus

Champignons  7,8
Gegratineerd in een kaas roomsaus

Aardappeldippers  4,8
Met joppiesaus

Groentekroketjes  6,7
Mini kroketjes gevuld met ragout  
van groentes (5 stuks) 

Garnalenkroketjes 7,1
Mini kroketjes gevuld met ragout van  
garnalen met cocktailsaus (6 stuks) 

Kip sesam 7,9
Gebakken kippendij met  
Japanse sesamsaus, bosui en cashewnoten

Varkenshaaspuntjes 8,9
Gebakken met taugé, bosui en teriyaki-saus

Cheesecake 7,5
Met frambozensaus en  
een bol witte chocolade ijs

Ijscoupe 6,5
Yoghurt-bosvruchten ijs, witte chocolade- 
framboos ijs en strawberry-mojito ijs



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.

Onze allergenen kaart (inclusief vega en zwangeren) is te bekijken via onderstaande QR-code

Allergenen/ 
vega/zwanger

Englisch menu/ 
Deutsche Speisekarte


