LUNCH

vega

CUBAN SLIDERS

EXTRA TE BESTELLEN
BIJ LUNCH

3 belegde broodjes om lekker te pakken.

Sopa de maiz 4

Geroosterde kipreepjes

met mojo picón, avocado,
little gem, black-eyed peas en een mango
chutney

Sopa de batata 4

Huisgemarineerde zalm

met jalapeño peper,
little gem, limoencrème fraiche, rode kool
en crispy nachos

Casa de empanadas 2

‘Pulled’ knolselderij ,

Pan de queso 6
Cheesy-garlic brood, vers uit de oven

9,5 p.p. | 8- 100 personen

Latijns-Amerika kan je op vele manieren ontdekken.
Voor elke gelegenheid heeft Tabú daarom een spannend
menu samengesteld .

rode ui pickles, little
gem, chipotle-peper mayonaise, krokante
quinoa en koriander

CUBAN SLIDERS, NACHOS Y QUESADILLAS
CON CARNE
Divers belegde broodjes ( 2 p.p.)

Nachos

‘melted cheese’, sour cream, guacamole,
koriander & tomatensalsa

Dichtgevouwen tarwe tortilla

gevuld met kaas,
‘Pulled pork’, ananas, rode kool
en koriander

12,5 p.p. | 8- 100 personen

CUBAN SLIDERS Y TABU PLATTER
Divers belegde broodjes ( 2 p.p.)

Casa de empanadas

Crunchy blauwe mais tortilla’s met
gemarineerde zalm

Pimientos de padrón
Clásico ceviche van zeebaarsfilet gemarineerd

met “leche de tigre”, rode ui, limoen

17,5 p.p. | 8- 100 personen

(kan)
Maissoep met gebakken chorizo en lavasolie
Gepofte zoete aardappelsoep met sour cream
en verse jalapeño peper

Handmade empanada met chimichurri

FEEL THE
SPIRIT OF
TABÚ!

TABÚ CHOICE
8 tot 40 personen

Ontdek in 3 gangen al het lekkers dat Tabú
te bieden heeft.

LATIN VIBES

Platter Tabú

Tabú ademt het gevoel van Latijns-Amerika.
Voel je vrij, vrolijk en sexy tijdens een warme,
kleurrijke en culinaire reis door LatijnsAmerika. Geniet van onze authentieke gerechten,
gewaagde combinaties, smaakvolle bar bites,
cocktails, latin spirits en de lekkerste muziek.
Tabú dompelt je onder in Latino sferen en
neemt je graag mee op reis.

Casa de empanadas, crunchy blauwe mais
tortilla’s met gemarineerde zalm,
Pimientos de padrón, ceviche van
zeebaarsfilet gemarineerd met “leche de
tigre”, rode ui, limoen

Picanha

Langzaam gegaarde picanha met
geroosterde maiskolf

Lubina

Zeebaarsfilet ‘butterfly’ op de huid
gebakken met mojo picón

Spicy rice

Spicy rijst met black-eyed peas,
rozijntjes, geroosterde jalapeño peper,
tomatensalsa , gegrilde groenten en
gerookte amandel
Bij de hoofgerechten wordt gepofte zoete aardappel , chilly
cheese fries en maiskolf geserveerd

Postres

Diverse zoetigheden uit
Latijns-Amerika

32,5
P.P.

TABÚ AND FRIENDS
8 tot 40 personen

Hola amigos!
Beleef met familie of vrienden een avond vol hapjes en
gerechten om samen te delen.

Platter Tabú

Casa de empanadas, crunchy blauwe
mais tortilla’s met gemarineerde
zalm, Pimientos de padrón, ceviche van
zeebaarsfilet gemarineerd met “leche de
tigre”, rode ui, limoen

Picanha

Langzaam gegaarde picanha en Malbec
zeezout

Gambas

Hele gamba’s met knoflook, rode peper,
witte wijn en gegrilde citroen

Taco al Pastor

Soft-shell taco’s met ‘pulled pork’,
ananas, koriander, rode kool, spicy
sriracha dip en krokante quinoa

Spicy rice

Spicy rijst met black-eyed peas,
rozijntjes, geroosterde jalapeño peper,
tomatensalsa , gegrilde groenten en
gerookte amandel
Bij de hoofgerechten wordt gepofte zoete aardappel , chilly
cheese fries en maiskolf geserveerd

Postres

Diverse zoetigheden uit
Latijns-Amerika

32,5
P.P.

TABÚ
WALKING
DINNER

37,5
P.P.

vanaf 40 tot 150 personen

Ervaar de vrijheid van Tabú en reis met een grote groep gasten door authentieke gerechten, gewaagde combinaties en
smaakvolle bar bites. Tijdens het walking dinner combineren we een culinaire ontdekkingstocht van kleine gerechtjes met
een informele en staande borrel.

Popcorn
Pan de queso

Cheesy-garlic brood, vers uit de oven

Deze twee items staan bij binnenkomst op tafel

Sopa de maiz

Maissoep met gebakken chorizo en lavasolie

Ensalada quinoa

Rode en witte quinoa met bladspinazie,
granaatappel, avocado, tomatensalsa, crispy
mais en rode ui pickles

Pinchitos de mojo picón

Gegrilde kipspiesjes met mojo picón en verse
peterselie

Clásico ceviche

Zeebaarsfilet gemarineerd met “leche de
tigre”, rode ui, limoen, ghoa cress,
aji amarillo en crispy mais

Gamba

Knoflook, rode peper, witte wijn

Picanha

met chimichurri

Pasteis de nata

Bladerdeegtaartje gevuld met custard,
citroen, poedersuiker, kaneelstroop

Choco loco

Pure chocolademousse met ‘dulce de leche’,
crunchy amandel

Churros

Churros met chocoladedip en kaneelsuiker

BORREL
ARRANGEMENT 1
Crispy fried
chicken wings

Popcorn
Bitterballen

met chipotlepepermayonaise

Spaanse olijven
Portuguese
schapenkaas

BORREL
ARRANGEMENT 2
Popcorn
Bitterballen
Spaanse olijven
Portuguese
schapenkaas

Iberico chorizo

5,5
P.P.

Iberico chorizo

Crispy fried
chicken wings

met chipotlepepermayonaise

Tostada

met gemarineerde
zalm, rode ui
pickles en
jalapeno peper

Pimientos de
padrón

EXTRA BIJ TE BESTELLEN
Clásico ceviche 5

Zeebaarsfilet gemarineerd met “leche de tigre”, rode ui, limoen, ghoa cress, aji amarillo
en crispy mais

Pinchitos de mojo picón 2

Gegrilde kipspiesjes met mojo picón en verse peterselie

Nachos

8

‘melted cheese’, sour cream, guacamole, koriander & tomatensalsa
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7,5
P.P.

