
TAPAS



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

TANTE ANNIE’S
TEGOEDBON

LUNCH, BA� & TAPAS

Wil je op de hoogte blijven?

TANTE-ANNIE.NL



Allergeneninformatie op verzoek beschikbaar

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

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

“2-gangen”  a 32,5 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 wij 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 37,5 p.p. 
Dit menu is hetzelfde al het 2-gangen menu 
alleen serveren wij als afsluiter een heerlijk des-
sert wat bestaat uit 2 nagerechtjes welke  
de koks voor u samenstellen. 

Kinderprijs 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 

Niet voor zwangeren Zwangeren in overleg Vega



BROOD

1. Brood  3,9
Met zeezout en Alberquine olijfolie

2. Knoflookbrood  4,7
Getoast met knoflook kruidenolie

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

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

PINCHO’S PER STUK

10. Pincho caballa  2,1
Gerookte makreel en zongedroogde tomaat 

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

12. Pincho salmon  2,2
Gerookte zalm met brie,  
knoflook olijf en dillesaus 

13. Pincho eiersalade 2,1
Eiersalade, augurk, rode ui en 
gedroogde Parmaham

14. Pincho beef burger  2,4
Met bacon, augurk, tomaat en aioli

15. Pincho gamba 2,4
Met avocadospread en rucola

16. Pincho merlan   2,4
Dungesneden merlan steak met lavas olie

KOUDE TAPAS

20. Gerookte kip 6,8
Met knoflookmayo en pijnboompitjes

21. Vitello tonato  7,3
Gegaarde kalfsmuis met tonijnmayo

22. Bruschetta  4,4
Met tomaat, knoflook, ui, olijf, augurk,  
kappertjes en basilicum (4 stuks) 

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

24. Spaans borrelplateau voor 2 of 4 personen 
 2 personen  12,5
 4 personen  24,5
Serranoham, fuet, paleta iberica, chorizo dolce,  
manchego, knoflook olijf, coppa, lomo,  
vijgenchutney, gevuld eitje en oud Oldenzaal
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25. Groente dip  6,5
Paprika, wortel, komkommer, cherrytomaat,  
rettich en radijs met tzatziki

26. Coppa di Parma  6,7
Parmaham met peppadew mayo

27. Rundercarpaccio  9,7
Met truffelmayo

28. Kaasplateau voor 2 of voor 4 personen  
 2 personen 12 
 4 personen 22
Plateau met 3 wisselende kazen,  
vijgenchutney, knoflook olijf, walnoten  
en mosterd dille dressing

29. Manchego  6,8
Spaanse schapenkaas

30. Knoflookolijven  3,5
Groene olijven met knoflook

31. Caprese salade  7,4
Tomaat, verse basilicum, buffelmozzarella  
en basilicum dressing

32. Gemengde salade  5,8
Frisse salade van komkommer, rode ui,  
tomaat, augurk, sla, pijnboompitjes,  
croutons, ei en yoghurtdressing 
Met feta  7,8

33. Koude gamba’s 7,8
Gemarineerde gamba’s met rucola en  
citrus vinaigrette

Niet voor zwangeren Zwangeren in overleg Vega



VEGA TAPAS

50. Aardappelstrips  4,8
Met joppiesaus

51. Zoete aardappel  4,8
Uit de oven met zure room en hot sauce

52. Champignons dordogne  7,2
In bierbeslag met knoflooksaus (5 stuks)

53. Groene baby asperges  5,2
Gebakken in knoflookolie

54. Groentekroketjes (5 stuks)  5,9
Mini kroketje gevuld met ragout van  
diverse groenten

55. Champignons  6,9
Gegratineerd in een kaas roomsaus

56. Boemboe boontjes  4,4
Haricot verts en sugar snaps pittig gekruid  
met geroosterde pinda’s

57. Nacho’s tradicional  klein 5,6 groot 7,9
Tortillachips, groenten, kaas en zure room

58. Portobello caprese  4,8
Portobello champignon gevuld met tomaat,  
buffelmozzarella en basilicum (1 stuks) 

59. Champignons met spinazie  5,7
In kruidenboter gewokte champignons  
met ui, knoflook en spinazie

60. Uienringen  4,5
Gefrituurd met zoet pikante saus

61.  Rode puntpaprika  4,4
Gefrituurd met pijnboompitjes en zeezout

VIS TAPAS

70. Gebakken mosselen 5,4
In kruidenboter, witte wijn, ui en knoflook

71. Calamaris 5,6
Gefrituurde inktvisringen met aioli

72. Garnalen Pil Pil (gepeld) 7.8
Garnalen gebakken in knoflookolie met  
rode peper en bosui (6 stuks) 

73. Pangasius spies 6,4
Met basilicumroomsaus (2 spiesjes) 

74. Butterfly garnalen 6,3
Met cocktailsaus (8 stuks) 

75. Garnalenspies 8,1
Gebakken met honing en kerrie (2 stuks) 
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VLEES TAPAS

80. Kip sesam 7,4
Gebakken kippendij met Japanse sesamsaus 
bosui en cashewnoten

81. Kip piri piri 7,1
Kippendijstukjes gebakken in piri piri saus

82. Varkenshaasoester 7,5
Met champignon kaas roomsaus

83. Geitenkaas met spek 4,9
Met spek omwikkeld (4 stuks) 

84. Spareribs 6,9
Langzaam gegaard met BBQ saus

85. Hotwings 6,1
Met chilisaus (6 stuks) 

86. Ossenhaaspuntjes  10,2
Gebakken in ketjapsaus

87. Kerrie kiphaasjes 7,2
Met boemboe boontjes (4 stuks) 

88. Kophaas saté  5,5
Met satésaus (2 spiesjes) 

89. Merlan steak  9,1
Het meest malse stuk Ierse rib-eye met  
champignons

90. Kara Age 7,2
Gefrituurde malse Japanse  
kippendij met chilisaus (6 stuks) 

91. Nacho’s bolognese klein 5,6 groot 7,9
Tortillachips, kaas, groentes en bolognesesaus

92. Nacho’s pulled chicken klein 7,6 groot 9,9
Tortillachips, kaas, groentes en pulled chicken

93. Indische gehaktballetjes 5,6
In pittige pindasaus (6 stuks) 

94. Varkenshaaspuntjes  8,7
Gebakken met tauge, bosui en ketjapsaus

95. Pulled chicken burgertjes 6,2
Mini sesam bolletje met Grieks gemarineerde 
kipreepjes en witte kool (2 stuks) 
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KOUDE LUXE TAPAS

Steak tartaar  11,5
Met kappertjes, augurk, rode ui en eidooier,  
geserveerd met toast en bacon mayonaise

Sashimi  12,5
Dungesneden rauwe tonijn (4 stuks) en  
zalm (4 stuks) omringd met sesamzaadjes,  
geserveerd met sojasaus, wasabi en gember

Ibericoham  14,5
Spaanse ham van het Iberico varken  
geserveerd met knoflook olijven en cornichons

Carpaccio XXL  18,5
Rundercarpaccio met truffelmayo

Oesters  3,5
Fines des claires No.3 per stuk

Iberico plateau (koud en warm)  16,5
Iberico ham, iberico fuet, chorizo iberico  
en iberico kroketjes

WARME LUXE TAPAS

Padron en soja  9,5
Pimientos de padrón en edamame sojabonen 
met Maldon zout vlokken

Reuze gamba’s (13/15) 13,5
Grote gamba’s in citroen en knoflook  
gemarineerd (body peel 4 stuks) 

Entrecote 225 gram  17,5
Aan tafel geserveerd op een gloeiende lava steen 
met kruidenboter of knoflooksaus en Maldon 
zout vlokken

Bavette 200 gram  15,5
Schotse grasgevoerde bavette met groene  
pesto, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas  
(ingerold 4 stuks) 

LUXE TAPAS
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DESSERT

Ijscocktail  7,5
Gin-tonic ijs en limoen ijs met cava

Grande dessert 11 p.p.
Vier verschillende desserts, vanaf 2 personen

CHAMPAGNE

Champagne Baron-Fuenté  
Grande Reserve Brut fles  45,-   kleine fles 25,-
Charly Sur Marne, Champagne, Frankrijk
Deze cuvee behoort tot de absolute top van  
wijnen uit Charly Sur Marne. Heerlijk als aperitief 
en top bij oesters of bij gerookte zalm
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KIDS

100. Ribs ‘n fries 4,5
Spareribs met frietjes of  
zoete aardappel friet

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

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

103. Fish ‘n fries 4,5
Kibbeling met frietjes of zoete aardappel friet

104. Frietjes  2,5
Portie frietjes met mayo

105. Kinderijsje 3,8

DESSERTS

110. Karamel bastogne 6,8
Karamel roomijs taartje met stukjes  
bastognekoek omringd met chocolade,  
op een bedje van bastognekruimels  
met karameltopping

111. Witte chocolade cheesecake 7,5
Met frambozensaus en rood fruit

112. Crème Brûlée 6,6
Romige vanillecreme en gebrande suiker

113. Choco-bomb 7,2
Warm chocoladetaartje met vloeibare  
chocoladevulling en een bol yoghurtijs

114. Black Hawaii 6,8
2 bollen ananas-kokos ijs met verse  
ananas en banaan spekkoek

115.  Kaasplateau voor 2 of voor 4 personen   
Plateau met 3 wisselende kazen,  
vijgenchutney, knoflook olijf, walnoten en  
mosterd dille dressing
2 personen  12 
4 personen  22

116. Combi dessert 7,5
Drie kleine desserts, laat U verrassen

117. Chocolate lovers 6,1
Pure chocolademousse met stukjes  
chocolade en een puntje  
chocoladespekkoek

118. Mini Crème Brûlée 3,5
De kleine variant

119. Mini Crème Brûlée koffie 5,8
Met een kopje koffie

120. Mini Crème Brûlée compleet 6,9
Met een bol vanille ijs en een kopje koffie

121. Mon chou  5,8
Weckpotje met bastognekruimel,  
romige monchou en vruchten topping

Allergeneninformatie op verzoek beschikbaar Niet voor zwangeren Zwangeren in overleg Vega





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.


