Walking Dinner

Walking Dinner bij ’t Dorstige Hert
’t Dorstige Hert is een gezellig bruin café met keuken en al vele
jaren een begrip in Tilburg en omstreken. Velen weten de weg
naar ons cafeetje te vinden voor een drankje, lunch of heerlijk
diner. Maar ook als u iets te vieren heeft bent u bij ’t Dorstige
Hert van harte welkom.

Een walking dinner is de perfecte manier om uw (bedrijfs)borrel,
verjaardag, jubileum of welk ander feestje dan ook bij ons te
vieren. Wij gaan rond met heerlijke culinaire gerechtjes. Het
uitserveren van gerechtjes brengt een leuke informele sfeer met
zich mee.
In deze brochure vindt u een overzicht van de gerechtjes.
U kunt het menu zelf samenstellen. Heeft u bijzondere wensen,
laat het ons weten. Voor een complete maaltijd adviseren wij u
te kiezen voor 4 gangen. Om het half uur serveren wij een
gerechtje.

De gerechtjes
Stel zelf je walking dinner samen

Voorgerechtjes
Garnalencocktail
Rivierkreeftjes, Hollandse garnaal en appel

€

7,00

Rundercarpaccio
Parmezaan en truffeldressing

€

7,00

Vitello tonnato
Kalfsrosbief met tonijnmayo en rucola

€

8,00

Geschroeide tonijn
Sesam, guacamole en teriyaki

€

9,00

Bisque
Garnaal, zalm en mosseltjes

€

7,00

Tomatensoep
Kaas en balletjes

€

5,00

Kerriesoep
Kip en bieslook

€

5,00

Bospaddenstoelen cappuccino

€

5,00

Soepen

Hoofdgerechtjes Vis
Zeebaars
Paksoi-puree-kreeftenjus

€

12,00

Vispannetje
Zalm, kabeljauw, scampi en aardappelkroketjes

€

10,00

Gamba
Tagliatelle en spinazie

€

10,00

Tournedos
Seizoensgroenten, portsaus en rösti

€

12,00

Varkenshaasje
Spek, aadappeltaartje en stroganoff

€

9,00

Saté van kip
Kroepoek en stokbrood

€

7,50

Carpaccio van rode biet
Basilicum en sinaasappel

€

6,00

Portobello
Geitenkaas en parelcouscous

€

8,00

Loempia
Warme brie en pesto

€

7,00

Groente quiche met geitenkaas

€

8,00

Hoofdgerechtjes Vlees

Vegetarisch

Desserts
Ons Dorstig Hert ijsje
Schuim, vanille-ijs en karamel

€

5,00

Chocoladetaartje
Slagroom en mangodressing

€

6,00

Mango sorbetijs
Framboos en witte chocolade-lolly

€

7,00

Heeft u nog vragen? Wilt u meer informatie of reserveren?
Neem gerust contact met ons op!
Met gastvrije groet,

Bredaseweg 397
5037 LD Tilburg
013-4671085
info@dorstigehert-tilburg.nl
www.dorstigehert-tilburg.nl

