TE KOOP IN TILBURG
= Restaurant =

,Te Koop,- heet u van harte welkom in een van de gezelligste
huiskamers van de wijk Armhoefse Akkers.
Bij Te koop,- proberen we zo veel mogelijk lekkere biologische en
streekgebonden producten te bereiden met respect voor de natuur.
U kunt ook bijna alles kopen wat u ziet. Ons restaurant is zo opgezet
dat wat u ziet daadwerkelijk Te Koop,- is.
Geniet u van onze stoelen en tafels of bent u helemaal gek van het
hertengewei aan de muur? Neem het mee voor een mooie prijs!
Restaurant Te Koop in Tilburg,- biedt gerichte service, smaakvolle
gevarieerde gerechten, maar vooral veel gezelligheid in een
ongedwongen sfeer. Te Koop,- vernieuwt zich continu en geeft u
keer op keer een nieuwe ervaring.
Bent u al nieuwsgierig geworden?
Van woensdag tot en met zondag zijn wij vanaf 12uur geopend.
Graag ontvangen wij u in onze huiskamer.

LUNCH & DINER

LUNCHGERECHTEN

,Steak tartaar
Diamanthaas | rucola mayonaise | eierdooier | dikke frieten met schil
Supplement eendenlever € 4,Pulled pork
Bun broodje | Ras varken| Iberico | zoetzure groenten | BBQ-saus
Te koop,- Burger
200 gram 100% black Angus rib-eye | van de grill | brioche | cajunkruiden | friet
| rode ui | Hollandse sla | bacon | truffelmayonaise
Supplement eendenlever € 4,-

8,90

9

12,50

Rundvleeskroket
Ambachtelijk brood | Bourgondisch | draadjesvlees | mosterdsaus | roomboter

8,50

Gerookte zalm
Toast | gepekeld | huis gerookt | mosterd dille | yoghurt-yuzu | notensla

8,90

Wafel geitenkaas
Licht gerookte geitenkaas | wafel | pijnboompitten | ingelegde peer | honing

7,50

Avocado
Ambachtelijk brood | avocado | kruidenroomkaas | biologische olijfolie
| tomaat concassé | roze peper

7,50

Croque Monsieur
Brioche brood | gekookte ham | extra belegen kaas | in de pan gebakken met roomboter
| huisgemaakte tostisaus | geraspte Gruyère
7,50
Croque Madame
Brioche brood | gekookte ham | extra belegen kaas | in de pan gebakken met roomboter
| gebakken eitje | huisgemaakte tostisaus | geraspte Gruyère
7,95

Onze soepen en salades zijn ook tijdens de lunch te bestellen.

TE KOOP
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lunch & diner

CHOIX DU CHEF

,Om uw keuze nog spannender, makkelijker en smaakvoller te maken kunt u ook gebruik
maken van de “Choix du Chef”
Met dit menu kunt u genieten van een verfijnd voorgerecht en een warm hoofdgerecht om
dan eventueel nog af te sluiten met een heerlijk dessert.
Lunch menu choix du chef 2- gangen 17,50
Lunch menu choix du chef 3- gangen 22,50

Graag houden wij rekening met uw speciale wensen, diëten en allergieën.
Te Koop,- heeft overal een smakelijke oplossing voor.

MINI LUNCH

,Onze pitabroodjes worden geserveerd met een speciaal in huis ontwikkelde tostisaus
Pita | kaas
Pita | ham | kaas
Pita | salami | kaas
Pita | tomaat | kaas

3.70
4,4,20
4,-

BIJ DE KOFFIE,- en VOOR DE KIDS,Huisgemaakt appelgebak
Vers worstenbroodje
Poffertjes
Brood jam, kaas of hagelslag

3,20
2,25
5,50
2,50
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CHOIX DU CHEF

,Om u keuze nog spannender, makkelijker en smaakvoller te maken
hebben we voor u het “menu choix du chef”.
Dit verrassingsmenu wordt samengesteld door onze chefs, u kunt
hierbij ook kiezen voor een vegetarisch menu.

Choix du chef 2-gangen

29

Choix du chef 3-gangen

34

Choix du chef 4-gangen

39

Graag houden wij rekening met uw speciale wensen, diëten en allergieën.
Te Koop,- heeft overal een smakelijke oplossing voor.
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VOORGERECHTEN

,Ambachtelijk brood
Rustiek Italiaans broodje | wisselde boter | biologische olijfolie

1,50 p.p.

Hoender
Zwarte knoflook | vanille uitjes | little gem | bouillon van hoender | truffel

11

Terrine van eendenlever en Pata negra
Sjalottenjam | gegrilde brioche | 12 jaar oude aceto | macadamia

14

Oosterse runderlende
Zeewier | sesam | radijs | tempura garnaal | dashi | uien crumble | wasabi

12,50

Supplement eendenlever + 4,75

Kabeljauwhaas
Aardpeer | rettich | saffraan | gerookte karnemelk

12,50

Sashimi
Tonijn | zalm | soja | ingelegde gember | mierikswortel | oester

12,50

Oesters
Half dozijn | vinaigrette van yuzu

12,50

Ook los te bestellen 2,25 per stuk

Artisjok
Gekrente trostomaten | basilicumolie | gefrituurde basilicum | hazelnoot

Graag houden wij rekening met uw speciale wensen, diëten en allergieën.
Te Koop,- heeft overal een smakelijke oplossing voor.
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9,90

SOEPEN

,Tomatensoep
Couer de boeuf tomaat | bleekselderij | wortel | room

8,-

Kreeftensoep
Ravioli van schaaldieren

8,75

SALADES

,Klein / Groot

Gepelde gamba
Little gem | komkommer | dille | limoen | citroen | knoflookolie

9,75/16,50

Gerookte geitenkaas
Amandel | 12 jaar oude Aceto Balsamico

9,75/16,50

Pata negra en eendenlever
Kweepeer | gerookte noot | olijfolie

11,75/18,50

Onze grote salades worden geserveerd met brood of verse friet.

Graag houden wij rekening met uw speciale wensen, diëten en allergieën.
Te Koop,- heeft overal een smakelijke oplossing voor
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HOOFDGERECHTEN

,Lam
Bout | lamsfilet en croûte | pistache | eigen jus

23

Lendebiefstuk
Seizoensgroente | jus van gepofte Franse sjalotten

22,50

Supplement gebakken eendenlever + 6,-

Sliptong
Knolselderij | citroenrasp | gerookt zout | koffie | bakboter met hazelnoten

21,50

Vis van de dag
Wisselend gerecht

dagprijs

Pasta truffel
Verse pasta | zomertruffel | olijfolie | notensla

19,90

Falafel
Aubergine | miso | postelein

19,90

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met een groentepalet en friet.
Supplementen,Extra friet | extra groenten | salade
Extra zoete aardappel friet
Extra truffelmayonaise
Eendenleverkrullen
Gebakken eendenlever

2,75
3,75
1
4,75
6

Graag houden wij rekening met uw speciale wensen, diëten en allergieën.
Te Koop,- heeft overal een smakelijke oplossing voor
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NAGERECHTEN

,Mille feuille
Rood fruit | kriek bier | yoghurt | witte chocolade

8

Chocolade en karamel
Mousse | granache | crumble | chocolade ijs

8,50

Kokos
Ananas | mango | limoen

8

Chefs dessert
Laat je verrassen door een creatie uit onze patisserie

8

Tarte tatin
Blue stilton | port | eendenlever | mosterdzaad | peer | pecan

11

Europese kaassoorten
Mosterdpeer | selderijzout | noot | kletzenbrood

12

ook te bestellen met een port proeverij van Fonseca port + €8,-

Friandise
Huisgemaakte zoete lekkernijen

4,50

Heerlijk bij een kopje koffie of thee, te bestellen met of na het dessert!

Port | Dessertwijn | Digestief | Likeur?
Wij adviseren graag, of vraag naar onze drankenkaart.

Graag houden wij rekening met uw speciale wensen, diëten en allergieën.
Te Koop,- heeft overal een smakelijke oplossing voor.
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KINDERGERECHTEN

,VOORGERECHTEN
Steak tartaar
Zoete mayonaise | crostini
Gamba’s
Grote garnalen | knoflookkruidenolie
Tomatensoep
Met room
Kinder broodplankje
Twee kleine vers afgebakken broodjes met roomboter

6,50
6,50
4,75
2,70

HOOFDGERECHTEN
Biefstuk
Friet | knapperige groenten | jus
Vis van de dag
Friet | knapperige groenten | botersaus
Snackspies
Verschillende snacks | friet | appelmoes
Poffertjes
Roomboter | stroop | poedersuiker

12,50
12,50
7,50
7,50

NAGERECHTEN
Mini Magnum
Classic | extra versiering
Verrassingsburger
Ijs-burger | hamburgerbakje | verrassing
Appeltaart
Vanille ijs | slagroom

3.95
5,95
4,95

Graag houden wij rekening met uw speciale wensen, diëten en allergieën.
Te Koop,- heeft overal een smakelijke oplossing voor.
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