love,
eat,
share
and
enjoy!

De 3 Tonghen

Gastvrouw Sarah en haar team heten u van harte welkom in de 3 Tonghen!
Uw eerste keer hier om te genieten van ons Foodsharingconcept? Elk gerechtje
dat u op onze kaart ziet is om te delen, alles komt in stapjes zodat u een
aangename avond kan beleven. Elke tapa is voor 2p. Wij raden u aan:
-2p. (5 tapas) -3p. (5 tapas aangepast aan 3p.) -4p. (5 tapas x 2)

SUGGESTIETAPAS
MINI-BURGERS

RISOTTO

CARPACCIO

Italiaanse burgers
met pesto van
basilicum,
mozzarella, gegrilde
courgette/9,-

Met zeevruchten
(pandalus, mosselen,
kokkels), salsa van
tomaat/12,-

Van tomaat,
basilicumdressing,
cannelloni van Jamon
met balsamicocreme
en buratta/14,-

RODE CURRY

TONIJN

Thaise rode curry
met
noboshigarnalen en
kroepoek/13,-

Tataki met 3
structuren van
wasabi, flakes van
bonito/15,-

VITELLO
TONATO

CANNELLONI
AUBERGINES

Traag gegaard
kalfsvlees,
kappertjes,
tonijnsausje,
kerstomaat/14,-

Lamsgehakt,
zuiderse saus,
yoghurt-bieslook
dressing/10,-

VERSE SARDIENTJES
Op de plancha
gebakken/13,JAPANSE RAVIOLI
met eend, japanse
vinaigrette, oosterse
salade/11,ONZE KROKETJES
Met Jamon serrano,
manchego en
tuinboon/11,-

TAPAS
JAMON
SERRANO

PATATAS
BRAVAS

Grand Reserva
18 maanden
gedroogd/11,-

Tomatensausje en
aioli/7,-

APERITIEFPLANK

MANCHEGO

Spaanse en Italiaanse
charchuterie,
manchego, olijfjes,
toast met
tapenade/12,-

Gevulde pepers,
olijfjes,
appelkappers/6,-

PIJLINKTVISJES

EMPANADA

WILDE GAMBA'S

ALBONDIGAS

Look, citroen,
koriander/13,-

Griekse empanada
met spinazie, feta en
tzatziki/10,-

Grof zeezout, extra
vierge olijfolie op de
plancha
gebakken/14,-

Kruidige gehaktballetjes en
tomatensaus/7,-

TOMATENLOOKBROOD/7,-

STOKVISKROKETJES
MET AIOLI/8,-

TRAAG GEGAARDE
SPARE-RIBS/9,-

CALAMARES
MET VERSE
TARTAAR/8,-

GOOD FOOD IS ALL THE SWEETER WHEN SHARED WITH GOOD FRIENDS OR FAMILY!

De 3 Tonghen
HOOFDGERECHTEN
PAELLA MIXTA
VANAF 2
PERSONEN

love,
eat,
share
and
enjoy!

Bomba rijst, kip,
venusschelpjes,
mosselen, pijlinktvis,
wilde gamba's en
witte vis/24,-p.p.

PAELLA DE
VERDURAS
VANAF 2
PERSONEN

WILDE
GAMBA'S

Bomba rijst, diverse
groentjes,
verse veggie
bouilon/23,-p.p.

Op de plancha
gebakken- saladeaioli- patatas
bravas/26,5,-

ZARZUELLA
Spaanse
bouillabaise/24,-

ONZE
FAVORIETE
PIJLINKTVISJES
Gesauteerde
pijlinktvisjes- lookcitroen- koriandersalade- patatas
bravas/24,-

WIST JE DAT?
TAKE-AWAY
Bekijk zeker ons
zomermenu voor
thuis op onze
website. De dag
ervoor te bestellen.

FEESTJE?
Op zoek naar een
locatie voor je
verjaardag,
vergadering,
bedrijfsfeest? Vraag
naar ons
seizoensgebonden
tapasmenu voor
groepen incl.drank.
Privézaal capaciteit
max 50 personen.

OPENINGSUREN
KEUKEN
Maandag tot Vrijdag
18u tot 22u
Zondag gesloten
Open op aanvraag
voor groepen

TEGOEDBONNETJE
Als je komt tafelen,
je een
tegoedbonnetje
krijgt voor een
gratis limoncello of
amaretto bij je
volgend
restaurantbezoek
binnen de 3
maanden.

Allergenen: Heeft u vragen ivm allergenen, spreek gerust het personeel aan.

