Afhalen kan van vrijdag tot zondag - Bestel voor ten laatste om 12u
en kom je tapas dezelfde dag op het afgesproken uur ophalen.

Koude en warme Tapas mix (min. 2 personen)
Voor € 29,00 per persoon kan je al een heerlijke Tapas mix afhalen.
Onze tapas-mix bestaat standard uit patata brava, 3 koude tapas naar keuze en 3 warme tapas
naar keuze (per bestelling maar 3 verschillende koude en drie verschillende warme tapas
kiezen).
Koude tapas

Warme tapas

3 koude tapas naar keuze per bestelling

3 warme tapas naar keuze per bestelling

o
o
o
o
o

Bruchetta

o
o

Bordje parmaham

Pan com tomaat
Spaanse aardappelsla
Olijven
Geitenkaas met zongedroogde
tomaatjes
Nachos van de Chef (om zelf op te
warmen)

o
o

Zeebaars met paella rijst of

o
o
o

Gehaktballetjes (Albondigas) of

o
o
o
o
o

Provolone of

Vispannetje

Chorizo met Paella rijst of
Kip in look op spaanse wijze

Lasange met groenten of
Gevulde paprika met Paella rijst of
Tortilla of
Spaanse mosselen

Onze Aperitiefplankjes
Koude borrelschotel (minstens 2 personen)
Warme borrelschotel (minstens 2 personen)

€ 15,00 p.p.
€ 15,00 p.p.

Tapas à la carte
Stel je liever zelf een menu samen? Het kan bij TapasTime! Suggestie: Neem ongeveer 5 à 6
tapas voor twee personen

Koude tapas

Warme tapas

Bruchetta

€ 7,00

Pan con tomaat

€ 7,50

Portie huisbereide olijven

€ 4,50
€ 11,00

Bordje parmaham
Spaanse aardappelsla

€ 8,00

Geitenkaas met zongedroogde

€ 9,50

tomaatjes

€ 9,50

Nachos

Kids tapas
Balletjes in tomatensaus met verse

€ 7,50

spaanse frietjes
Curryworstjes met spaanse frietjes

€ 7,50

Kip nuggets met verse spaanse

€ 7,50

frietjes
Mix kids - box met verse spaanse

€ 7,50

frietjes

Specialiteiten

Gevulde spaanse mosselen
Tortilla
Provolone op wijze van de chef
Kip in look op spaanse wijze
Patata brava
Scampi look
Scampi van het huis
Gemarineerde Gamba’s à la
plancha
Vispannetje
Zeebaars salie met Paëla rijst
Calamares
Spaanse gehaktballetjes
(albondigas)
Iberico varken met ratatouille
Kaaskroketjes (artisanaal)
Garnaalkroketjes (artisanaal)
Verse chorizo met paëlla
Punt paprika gevuld met paëlla
rijst
Lasanga van groenten
Octopus

€ 9,00
€ 7,50
€ 9,10
€ 12,00
€ 7,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 16,50
€ 12,50
€ 11,50
€ 9,50
€ 8,90
€ 14,00
€ 9,00
€ 13,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 16,00

Spaanse desserts

Paëlla (min 2 personen)

€ 24,00 p.p

Churos met chocoladesaus

Zarzuela (min 2 personen)

€ 24,00 p.p

Spaanse amandeltaart
Trio van 3 dessertjes
(min 2 personen)

TimeTremelo, Leemkuilenstraat 8 – 3120 Tremelo
tapas@timetremelo.be

€ 9,00
€ 7,00
€ 7,00

0478/78.64.70
timetremelo.be

