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Geen zin om zelf te kiezen? Laat u eens  
verrassen door onze koks. De tapas zullen 
bestaan uit vlees, vis en vegetarische gerechten. 
We kunnen dit menu ook aan b! na elke voed-
selallergie aanpassen. Ook voor de zwangere 
dames is dit menu geschikt. Wilt u dit wel even 
b!  onze collega’s aangeven? Uiteraard kunt u 
doorgeven wat u echt niet lust en daar zullen 
w!  dan rekening mee houden. 

U heeft de keuze uit een “2-gangen” of 
“3-gangen” menu. B!  tapas kunt u uiteraard 
slecht van “gangen” spreken, echter is het te 
vergel! ken met een voor-, hoofd- en nagerecht. 

Vanaf 2 personen, uitsluitend per tafel.

“2-gangen” a 34,5 p.p. 
Vooraf diverse koude Tapas die al naar gelang 
van de grootte van uw gezelschap in één of 
twee rondes worden geserveerd. 
Daarna serveren w!  de warme tapas in diverse 
rondes. We passen de snelheid van serveren 
aan uw gezelschap aan. Het aantal gerechten 
dat op tafel komt is zeker voldoende. 

“3-gangen”  a 39,5 p.p. 
Dit menu is hetzelfde als het 2-gangen menu 
alleen serveren w!  als afsluiter een heerl! k 
dessert wat bestaat uit 2 nagerechtjes welke 
de koks voor u samenstellen. 

Kinderpr! s 2-gangen  3-gangen  
0 t/m 3 jaar  Gratis  Gratis
4 t/m 8 jaar  9,5  13,5 
9 t/m 12 jaar  16,5  20,5

SURPRISE-MENU 

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. 
Geleidel! k werd toen ook de feestcafé-formule 
losgelaten. 

Tapas bleek een groot succes en in 2013 
werd het naastgelegen pand erb!  getrokken. 
En nog steeds z! n we erg trots op wat we 
bereikt hebben.  

Om ook niet-tapas liefhebbers (ja, die bestaan…) 
tegemoet te komen z! n we in 2015 gestart met 
Ome Hans Eetcafé 2 panden verderop. Heerl! ke 
gerechten met een hoog kwaliteitsniveau voor 
een redel! ke pr! s. En uiteraard is ook daar 
gastvr! heid het belangr! kste! 

Nu anno 2023 is het t! d geworden om na 2 zware 
jaren weer te doen waar we goed in z! n en waar 
we bl!  van worden. Uiteraard zullen we alt! d 
bl! ven nadenken over hoe we het onze gasten 
nóg meer naar hun zin kunnen maken. Wat z! n 
leuke nieuwe gerechten, welke bieren z! n 
populair en welke cocktails z! n hip. Ons streven 
is om te bl! ven vernieuwen en te verrassen.
Proost en eet smakel! k!

Team Tante Annie’s 

WELKOM B"  
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 bl! ven?

TANTE-ANNIE.NL



26. Coppa di Parma  7,8
Parmaham met peppadew mayo

27. Rundercarpaccio  11,5
Met truffelmayo    
XXL  28,5

28. Puntpaprika tonijn 5,5
Rode puntpaprika gevuld met tonijnsalade 
 
29. Sashimi 14,5
rauwe tonijn omringt met sesamzaadjes en 
rauwe zalm geserveerd met sojasaus, wasabi en 
gember

30. Knoflookolijven  4
Groene olijven met knoflook

31. Burrata Caprese   7,7
Tomaat, verse basilicum, rucola, 
Burrata en basilicumdressing

BROOD

1. Brood  4
Met zeezout en Alberquine olijfolie

2. Knoflookbrood  5
Getoast met knoflook kruidenolie

3. Cheesy garlic flat bread  5,8
Met cheddar, mozzarella en oregano

Kruidenboter  0,7
Knoflooksaus  0,7
Kerriemayo  0,7

PINCHO’S PER STUK

10. Pincho Parma 2,4
Pesto, Parmaham, tomaat en rode ui 

11. Pincho tonijn 2,3
Sla, tonijnsalade, kappertjes,  
rode ui en augurk

12. Pincho steak tartaar 2,8
Tartaar, kappertjes, augurk, rode ui en  
bacon-mayo    
 

32. Gemengde salade  6,5
Frisse salade van komkommer, rode ui,  
tomaat, augurk, sla mix, pittenmix, croutons,  
gekookt ei en yoghurtdressing 
Met feta  9,5

33. Beef Tataki 8,4
Dun gesneden biefstuk met sojasaus,   
bosui en gedroogde knoflook

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

14. Pincho Brie 2,3
Brie, walnoot, pittenmix en honing   
(gegratineerd)

15. Pincho beenham 2,5
Sla, beenham en honing-mosterddressing

KOUDE TAPAS

20. Steak tartaar 12,5
Met kappertjes, augurk, rode ui en eierdooier. 
Geserveerd met toast en bacon-mayo 
 
21. Vitello tonato  7,9
Gegaarde kalfsmuis met tonijnmayo

22. Bruschetta  5,5
Met tomaat, knoflook, rode ui,  augurk,  
en basilicum (4 stuks) 

23. Zalmbonbon  7,3
Bonbon van bieslook roomkaas en zalm met  
kruidendressing (4 stuks) 

24. Borrelplateau voor 2 of 4 personen 
 2 personen  16,5
 4 personen  31
Serranoham, fuet, Chorizo, iberico chips,  
peppadew gevuld met roomkaas, knoflook- 
olijven, coppa, vijgenchutney, druifjes,  
rozemarijn crackers en Oud Oldenzaal

25. Groente dip  7,5
Paprika, wortel, komkommer, cherrytomaat en 
rettich met tzatziki
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74. Torpedo garnalen                7,2
Gefrituurd met cocktailsaus (6 stuks) 

75. Vispakketje  11,2
Gestoofde kabeljauw met knoflook, bosui,  
citroen en dille, geserveerd met citroenmayo

VLEES TAPAS

80. Kip sesam 8,1
Gebakken kippendij met Japanse sesamsaus  
bosui en cashewnoten

81. Kip piri piri 7,9
Kippendijstukjes gebakken in piri piri saus

82. Rundersteak  9,5
Geserveerd in pittige jus 
 
83. Kiphaasjes 8,6
Krokant gebakken, geserveerd met mini  
wraps en frisse yoghurt-dip 

84. Pulled pork 7,9
Langzaam gegaard met honing-mosterd dressing 
en witte kool op een Bao broodje (2 stuks)

85. Chipolata worstje 8,2
Aardappelpuree met runderchipolata,  
witte kool en pittige jus 

86. Ossenhaaspuntjes  12,8
Gebakken in ketjapsaus

87. Biefstukspiesjes 8,8
Mini biefstukspiesjes (35 gr) met gewokte  
groenten en sesamdressing (3 st)  

VEGA TAPAS

50. Frites  4,2
Krokant gebakken in schil met mayo

51. Frietje Parmezaan 6,8
Zoete aardappelfriet met  
Parmezaanse kaas en truffelmayo   
       
52. Frites bravas                                            4,8
Krokant gebakken in schil, met warme   
tomatensaus en aioli

53. Champignons Dordogne  8,2
In bierbeslag met knoflooksaus

54. Bospeen 5,5
Gekarameliseerd met gember, agavesiroop  
en knoflook

55. Groentekroketjes (5 stuks)  6,8
Mini kroketje gevuld met ragout van  
diverse groenten

56. Champignons  7,9
Gegratineerd in een kaas-roomsaus

88. Kipsaté  8
Kippendijsaté, pindasaus, atjar, bosui en   
pinda-crumble 

89. Varkenshaaspuntjes 9,3
Gebakken met taugé, bosui en Teriyakisaus  
 
90. Kara Age 7,9
Gefrituurde malse Japanse kippendij    
met chilisaus (6 stuks) 

91. Nacho’s pulled pork klein 9,5   groot 11,8
Tortillachips, kaas, groentes en pulled pork

92. Gehaktballetjes  7,2
In paprikasaus (6 stuks)

        

        

       

 

KIDS

100. Kip ‘n fries 5,5
Kipkrokantjes met frietjes

101. Frik ‘n fries 5,5
Mini frikandelletjes met frietjes

102. Frietjes  2,5
Portie frietjes met mayo

103. Kinderijsje 4,5
Meeneem-beker met vanille ijs    
        
        
       
 

57. Truffelgratin 5,4
Gegratineerde aardappelschijfjes  
in roomsaus met zomertruffel

58. Nacho’s tradicional  klein 7,5 groot 9,8
Tortillachips, groenten, kaas en zure room

59. Portobello spinazie en geitenkaas 5,1
Portobello champignon gevuld met spinazie, ui, 
knoflook, pittenmix en geitenkaas (1 stuk)

60. Champignons en spinazie 5,9
In kruidenboter gebakken met knoflook   
en ui

61. Courgette pannenkoek  5,5
Pannenkoekje van fijngesneden courgette,  
wortel en prei in beslag van Griekse yoghurt, 
geserveerd met citroen-knoflook dressing

62.  Rode puntpaprika 5,6
Met geitenkaas, honing en pittenmix uit de oven

VIS TAPAS

70. Gebakken mosselen 7,1
In kruidenboter, witte wijn, ui en knoflook

71. Calamaris 7,1
Gefrituurde inktvisringen met aioli

72. Garnalen Pil Pil (gepeld) 8.8
Garnalen gebakken in knoflookolie met  
rode peper en bosui (6 stuks) 

73. Pangasiusfilet 7,2
Gebakken met taugé en bosui, afgeblust  
met Kikkoman     
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