Welkom

Te Koop in Tilburg,- heet je van harte welkom in één van de gezelligste
huiskamers van de wijk Armhoefse akkers.
Bij Te Koop in Tilburg,- proberen we zo veel mogelijk biologische en streekgebonden producten te bereiden met respect
voor de natuur. Daarnaast kun je ook bijna alles kopen wat je ziet.
Ons restaurant is zo opgezet dat wat je ziet daadwerkelijk Te Koop,- is.
Geniet je van onze stoelen en tafels of ben je helemaal gek van het hertengewei aan de muur?
Neem het mee voor een mooi prijs!
Restaurant Te Koop in Tilburg,- biedt gerichte service, smaakvolle en gevarieerde gerechten, maar vooral veel gezelligheid en een ongedwongen sfeer.
Te Koop in Tilburg,- vernieuwt zich continu en geeft keer op keer een nieuw ervaring.
Ben je al nieuwsgierig geworden?
Graag ontvangen jullie heel graag in onze huiskamer.

woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend
lunch & diner
reserveren kan via onze website www.tekoopintilburg.nl

Lunchgerechten

Bagel zalm

11

Bagel avocado

8.50

Gerookte zalm | roomkaas | dille | landcress | zoet zure
komkommer | pittenmix | Hojiblanca extra virgin olijfolie

Kruidenkaas | tomaat | roze peper | yoghurt yuzu | rettich

Rundertartaar

Rundvleeskroketten

11

Diamanthaas | bundelzwam | sjalot | truffel | friet

8.90

Bourgondisch | brioche brood | mosterdsaus | roomboter

Supplement eendenleverkrullen + 4,-

Geitenkaas

7.50

Geroosterd | brioche brood | pecan noot | peer

Dutch burger

Hot dog

9

Ambachtelijk | zuurkool | tomatensalsa | krokante uitjes

14

Van de BBQ | Black Angus | Amsterdamse uienketchup |
koolsla | oude Amsterdamse kaas | bacon | friet

Croque monsieur

7.50

In de pan gebakken met roomboter | brioche brood |
gekookte ham | extra belegen kaas |
geraspte Gruyère | huisgemaakte tostisaus
of maak er een croque madame van met een gebakken eitje + 1,-

ONZE SOEPEN EN SALADES ZIJN OOK TIJDENS
DE lunch te bestellen.

Lunchmenu

Choix du chef lunchmenu
Met dit menu kun je genieten van een voorgerecht en een warm hoofdgerecht om dan
eventueel nog af te sluiten met een dessert.
2 gangen lunchmenu
3 gangen lunchmenu
Ambachtelijk broodje p.p. 1.50

17.50
22.50
|

Verse friet met mayonaise 2.75

graag houden wij rekening met speciale wensen of allergieën.
te koop,- heeft overal een smakelijke oplossing voor.

Stel zelf je menu samen!
Incl. brood en amuse

Van woensdag t/m zondag kun je genieten van ons keuzemenu

2 gangen | voor · hoofd
3 gangen | voor · hoofd · dessert
4 gangen | voor · tussen · hoofd · dessert

29
34
39

Is een menu te veel?
Onze à la carte gerechten zijn ook los te bestellen
Voor 12 | hoofd

24 | dessert 8

graag houden wij rekening met jouw speciale wensen, diëten en allergieën.
te koop in tilburg,- heeft er een smakelijke oplossing voor.

Of laat je verrassen!
Incl. brood en amuse

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

Dit menu is alleen per tafel te bestellen
2 gangen Choix du chef
3 gangen Choix du chef
4 gangen Choix du chef

29
34
39

Wijnarrangement per glas
half glas

3 | heel glas

6

graag houden wij rekening met jouw speciale wensen, diëten en allergieën.
te koop in tilburg,- heeft er een smakelijke oplossing voor.

Voor & tussengerechten

Steak tartaar

Tonijn

Longhaas | kappertjes | hazelnoot |
little gem van de BBQ | hummus

Tataki | miso | eendenlever | bundelzwam | truffel

Kwartel

Dorade

Sous vide gegaard borstje | bitterbal |
bietsoorten | kwarteljus | bieslookolie

Gelakt met lardo | komkommer |
yoghurt-knoflook crème

Gamba

Gnocchi

Gebakken | gerookt | witlof | quinoa |
sesamkletskop | zwarte peper en yoghurt crème

Vegetarisch | schuim van Parmezaanse kaas |
krokant van truffelaardappel | laurierbouillon

SUPPLEMENT
EENDENLEVERKRULLEN
+ 4,50

Soepen & salades

Tomatensoep

Gamba

Couer de Boeuf | room

Venkel | yoghurt | yuzu | pittenmix

Kreeftensoep

Geitenkaas

Gerookte zalm | citroen | olijfolie

Gerookte amandelen | mosterdpeer |
12 jaar oude Aceto Balsamico

Pata negra en eendenlever
Peer | pecan | mosterdzaad | olijfolie

ONZE SOEPEN EN SALADES ZIJN ZOWEL IN ONS A LA CARTE MENU ALS LOS TE BESTELLEN.
ONZE SALADES ZOWEL ALS VOOR– OF ALS HOOFDGERECHT.

Hoofdgerechten

Runderezel

Tong

Van de BBQ | Clare Valley rund | knol |
Aceto Balsamico jus

250 gram | prei | peterselie | citroen | bruine boter

Varkenswang

Zeebaars

Pickles van kool en wortel | gefrituurde uien |
Tahoon cress | Whiskey | BBQ saus

Langoustine risotto | mossel | basilicum |
hazelnoot | citrus | Parmezaanse kaas

Boerderij eend

Bloemkool

Hasselback aardappel | amandel | quiche |
sinaasappel | jus van gefermenteerde knoflook

Op diverse manieren bereid | Amsterdamse ui |
piccalilly | Hollandaisesaus

Extra brood p.p.
Extra friet / extra groenten / extra salade
eendenleverkrullen
gebakken eendenlever

meerprijs 5,-

1.50
2.75
4.50
5.00

Desserts

Tarte tatin

Eendenleverparfait

Ananas | mandarijngel | karamel |
gember-sereh ijs

Witte chocolade ganache | kweepeer compote |
Madeira gelei

Chocolade

Kaas + 3.50

Pure chocolademousse | pinda | crumble van
witte chocolade | tonkaboon-karamel ijs

Vijf Europese kaassoorten | compote | noot |
bananenbrood

Yoghurtmousse

Koffie compleet

Basilicumgel | kamille-vlierbloesem crème |
kokos ijs

Koffie naar keuze | huisgemaakte friandises

port | dessertwijn | speciale koffie | digestief
vraag naar de mogelijkheden bij je gastheer of gastvrouw

Kindergerechten

Voor

Hoofd

Steak tartaar

6.50

Biefstuk

12.50

Gamba’s

6.50

Vis van de dag

12.50

Tomatensoep

4.75

Snackspies

7.50

Kinderbroodplankje

3.50

Poffertjes

7.50

Zoete mayonaise | komkommer | sesam

Grote garnalen | knoflookkruidenolie

Couer de boeuf tomaat | room

2 vers afgebakken broodjes | wisselende boter

Friet | appelmoes | jus

Friet | knapperige groenten | botersaus

Verschillende snacks | friet

Boter | poedersuiker | stroop

Dessert
Mini magnum Wisselend | crumble

4.95

Dame blanche Vanille ijs | chocoladesaus | slagroom | verrassing

6.95

Appeltaart Vanille ijs | slagroom

5.95

