Bienvenido a restaurant De Plashoeve.
Wat leuk dat je er bent! We brengen je graag in
Spaanse sferen aan de Vinkeveense plassen op een
informele wijze.
Geniet samen met familie, vrienden of collega’s van
onze tapas en een selectie van heerlijke wijnen!
Borrelen met tapas aan de bar, gezellig een hapje
eten in ons eetcafé, of uitgebreid genieten met klein
of groot gezelschap in het restaurant.
Het woord ‘tapa’ is afgeleid van het Spaanse werkwoord
‘tapar’ wat afdekken of bedekken betekent.‘Tapa’ is
dan ook letterlijk te vertalen als ‘deksel’. De tapas zijn
ontstaan uit de gewoonte om een drankje letterlijk
met een stuk brood en of een plak ham af te dekken.
Inmiddels heeft iedere streek in Spanje haar eigen
gastronomische specialiteiten en als er tapas worden
geserveerd in een tapasbar hangt dit vaak af van de
lokale specialiteiten.
Ontdek onze tapas en vertel ons wat je het lekkerste
gerecht vind bij Tapas aan de Plas.
Comer sabroso!

Koude tapas (van 12:00 uur tot 22:00 uur)
Brood met dip 
Pan con salsa

€4.50

Olijven 
Aceitunas

€ 3.00

Ansjovis in knoflookolie
Boquerones

€ 5.00

Koude tomatensoep met rauwe groenten en kruiden 
Gazpacho

€ 4.50

Manchego kaas uit de regio La Mancha 
Queso Manchego

€ 7.00

Creme van avocado met garnaaltjes
Crema de aguacate con camarones

€ 6.00

Serrano ham met aceto balsamico siroop
Jamón Serrano

€ 6.50

Gerookte zalm met kruidenroomkaas
Salmón con queso crema

€ 7.00

Meloen met Serranoham
Melón con jamón de Serrano

€ 6.50

Salade Serranoham met aceto balsamico dressing
Ensalada Serrano

€ 7.50

Koude pastasalade met gerookte kip
Ensalada de pasta fría

€ 5.50

Frisse Tonijnsalade
Ensalada de tuna

€ 5.50

Salade Caprese met mozzarella, tomaat en basilicum 
Ensalada Caprese

€ 6.00

Warme tapas (van 12:00 uur tot 22:00 uur)
Iberico ham kroketjes 3 stuks
Croquetas de Jamon		

€ 3.50

Pikante kippendij
Muslo de pollo picante

€ 5.50

Gambas in een pittige knoflookolie
Píldora de gamba

€ 7.50

Chorizo kroketjes 3 stuks
Croquetas de Chorizo

€ 3.50

Ribeye reepjes met korianderboter
Tiras de chuletón con mantequilla de cilantro

€ 10.50

Champignons in roomsaus gegratineerd met kaas 
Champiñones en crema

€ 4.50

Gefrituurde spiering
Pescaditos fritos

€ 3.50

Warme tapas (van 12:00 uur tot 22:00 uur)
Gepaneerde inktvisringen met aioli
Calamares

€ 5.00

Gehaktballetjes in pikante tomatensaus
Albondigas

€ 5.00

Biefstukpuntjes van de runder zijlende
Puntos de carne

€ 6.00

Spareribs zoet of pikant
Costillas de cerdo

€ 6.00

Tempura garnalen met knoflook yoghurt
Gambas crujientes con yogur de ajo

€ 4.00

Aardappeltjes uit Spanje met aioli en tomatensaus 
Patatas bravas

€ 3.50

Klassieke uiensoep in kleiner formaat
Sopa de cebolla

€ 4.50

Grote gerechten voor wie wat anders wil (vanaf 17:00 uur)
Biefstuk van de runderlende
Bistec

€ 17.50

Gebakken zalmfilet met hollandaise saus
Filete de salmón

€ 15.00

Kipsaté met pindasaus, gefrituurde uitjes, en kroepoek
Pincho de pollo

€ 13.50

* Deze gerechten worden geserveerd met frites en een frisse salade.

Nagerechten (van 12:00 uur tot 22:00 uur)
Tiramisu taartje geserveerd met slagroom
Pastel de tiramisú

€ 5.00

Coupe red velvet 3 bollen red velvet ijs met slagroom
Coupe de terciopelo rojo

€ 5.50

Hazelnoot bombe met slagroom
Bombilla de avellana

€ 5.50

Coupe caramel vanille ijs, caramelsaus en slagroom
Cupé caramelo

€ 5.00

Lunchkaart (van 12:00 uur tot 16:00 uur)
Broodje Serranoham, aceto balsamico-mayonaise, tomaat, rucola
en pijnboompitten
Pan Serrano
€ 8.50
Broodje Caprese met mozzarella tomaat en basilicum
Pan Caprese

€ 8.00

Broodje tonijnsalade
Pan con tuna

€ 8.00

Broodje gerookte zalm
Pan con salmon

€ 8.50

Tosti kaas, ham/kaas, kaas/tomaat
Tostada’s

vanaf € 4.50

Uitsmijter naturel, kaas, ham/kaas, kaas/tomaat
Huevos

vanaf € 7.00

* Keuze uit wit of bruin brood.

Voor de kleintjes
Pannenkoek met stroop en/of poedersuiker
Panqueque

€ 7.00

2 rundvlees kroketten op brood met mosterd
Dos croquetas

€ 7.00

U kunt gedurende de hele dag van de tapas kaart bestellen

Hollandse Borrelhapjes (van 12:00 uur tot 22:00 uur)
Bitterballen
8 stuks

€ 6.50

Kaasstengels
8 stuks ‘’de enige echte’’

€ 6.50

Vlammetjes
8 stuks

€ 6.50

Mini kiploempia
8 stuks

€ 6.50

Gemengd warm bittergarnituur
12 stuks

€ 8.50

Speciale koffie’s
Liqor 43 café
Likeur 43

€ 7.00

Spanish café
Tia Maria

€ 7.00

Italian café
Amaretto Disaronno

€ 7.00

French Café
Grand Marnier

€ 7.00

Irish café
Jameson Whiskey en bruine suiker

€ 7.00

Baileys café
Baileys

€ 7.00

Kiss of fire
Kahlua en Cointreau

€ 7.00

