Pincho bread carpaccio
Rundercarpaccio,
truffelmayonaise,
Parmezaan, pittenmix

Pincho bread botervis
Gerookte botervistartaar,
limoenmayonaise

Pincho bread pulled chicken
Pulled chicken, smokey bbq

Pincho bread zalmtartaar
Gerookte zalm, rode ui,
limoenmayonaise

Pincho bread tonijn
Tonijnsalade, tonijnmayonaise

Pincho bread Serrano
Serrano ham, bravas saus

Pincho bread bruschetta
Tomaat, ui, rucola

PINCHO
BREAD

Proef onze heerlijke huisgemaakte
Sangria op basis van rode wijn of cava

Hi there
Tapaslover
Leuk dat je komt genieten van
onze wereldtapas.
4 gerechtjes
€ 12,95
6 gerechtjes
€ 17,95
8 gerechtjes
€ 23,95
losse gerechtjes
€ 3,50

Liefde is...

samen bij Tr3s eten
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Lunch
VEGGY
Pinchos bruschetta
Vietnamese mini loempia’s
Mini tomatensoepje
Nacho’s met tomatensalsa,
gesmolten kaas en zure room
Oude kaas kroketjes
Knoflookchampignons
Bakje friet met mayonaise
Zoete aardappelfriet met
truffelmayonaise
Sangria olijven
Flatbread met tzatziki
Crispy cauliflower
Pimientos de padron
Franse uiensoep met hartige
pastry
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FISH

FAVORITES
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MEATLOVERS

Serranoham met meloen

Mini carpaccio

Kip dumplings met soja

Mini biefstuk met pepersaus

Ossenhaaspuntjes in
ketjapsaus met rijst

Jack Daniel’s ribs
Zalmtartaar met
limoenmayonaise

Krokante kipreepjes

Kip Madras

Pinchos met tartaar van
carpaccio

Garnalencocktail

Chorizo kroketjes

Pinchos tonijn

Tonijn sashimi, met sesam-soja
dressing en wakamé

Loaded fries pulled chicken

Smokey kipburger

USA burger met
cheddar en BBQ saus

Frietje stoofvlees

American hotdog

Yakitori spies met noodles

Brioche crispybacon
met pickles

Gamba’s pil pil in knoflookolie

Geitenkaas omwikkeld met
spek en honing

Ravioli met bolognese saus

Gefrituurde garnalen

California crushi

Gebakken zalmfilet met
dillemayonaise

Calamares

Flatbread Turkse
döner met tzatziki

Ensalada Rusa

Chocolademousse

Flatbread pulled chicken
Pinchos botervis
met limoenmayonaise

Kipsaté met nasi

Spekkoek met kaneelijs

Schnitzeltje stroganoff

Sorbet met vers fruit

Dame blanche

THE
AFTERPARTY
Appelcrumble met vanilleroom
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Spaans wentelteefje

Flatbread Nutella met roodfruit

Chocobrownie met
karamel zeezout en warme
chocoladesaus
Cakebeslag met lange vingers

Crème brûlée

Monchou met kersen en
bastogne
Churros met kaneelsuiker en
chocopasta
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