TAPAS/FINGERFOOD

APERO & PREMIUM COCKTAILS
50CL = 2 à 3 glazen incl. ijs en garnituur

WEEKEN D TAKE AWAY
12-13-14 + 19-20-21 JUNI

PICON WITTE WIJN 50CL

€ 13

COSMOPOLITAN 50CL
grey goose vodka, cointreau, veenbes, limoen

€ 17

CAIPIRINHA 50CL
cachaça Brazil, limoen, rietsuiker

€ 16

AVANTE 50CL
bombay gin, citrussoorten, gember, frisse kruiden

€ 16

ELDERFLOWER MOSCOW MULE 50CL
grey goose vodka, gemberlimonade, limoen, vlierbloesem

€ 16

PINA COLADA 50CL
havanna club wit, ananas, kokos

€ 17

BLOODY MARY 50CL
grey goose vodka, tomaat, citroen, specerijen

€ 17

chilimayo, tomaat, kruiden

BEER JULIA 33CL.
dubbel gefermenteerd blond aperitief bier met
een fris en uitgebalanceerd smaakpallet.

€ 3,5

CAVA PORTACELI BRUT 75CL
mooi gemaakte cava “methode traditionelle”

Sarassa olijven, tapenade, grissini
€9

€ 14
€ 10

AFHALEN

€ 12

€ 16

BETALEN

Cash / payconiq

€ 18

PATATAS BRAVAS 2p, 200g
aardappel, spicy tomatensaus, aioli, kruiden

€7

TONIJN tataki 100g
wasabi, zeewiersalade, limoengel, komkommer € 12
LOOKBROODJES 8st
Spaans stokbrood, gegrild met look en kruiden € 4

€ 11

TO FRY
SCAMPI 6st
in brickdeeg - kruidenmayo

€ 14

Via mail, bericht of telefoon 0472 65 20 21 info@solmuna.be
Graag voor woensdag 18u, hierna kunnen we
niet garanderen of het nog mogelijk is
VR en ZA tussen 17u30 en 18u30
ZO tussen 11u en 11u30
(op aanvraag ook andere tijdstippen)

CREMANT DE BORDEAUX 75CL
Celene cuvée royale

BESTELLEN

€7

iberico ham, chorizo, salchichon, manchego,

€7

CALAMARES 6st groot
in panko - kruidenmayo

€ 10

€6

SPAANS APEROBORD 2p

MOCKTAIL 50CL
citrussoorten, gember, frisse kruiden

pijpajuin, Oosterse dip (ook vegi mogelijk)
KONINGSGARNAAL gepeld 6st

WIJN 75 CL
LE PETIT NOIR wit
frisse witte wijn, niet gerijpt op eik,
subtiel van fruit, 100% chardonnay
JANE VENTURA wit bio
fijne complexe aroma’s, vol, fruitig,
elegant en kruidige wijn
MIRONE rosé grenache
licht - fris - fruitige wijn uit Spanje, la buena vida
KRESSMAN rood grande réserve
elegante fruitige wijn, mooie blend,
makkelijk inzetbaar, vol van smaak
URBEZO Crianza bio
zuiderse Bordeaux blend, rijke smaakstructuur,
lange afdronk

GYOZA kip 6st

€8

FIJNE LOEMPIA 6st
kip, groentjes, sweet chili saus

€6

HAPJES 3stuks
ZEEBAARS
ceviche, frisse kruiden, limoengel
RUND
tataki, Griekse pasta, pijpajuin
VISSCHELPJE
zalm, mossel, garnaal, mousseline

€7

VOORGERECHTEN
ZALM carpaccio gemarineerd
avocado, zure room, kerstomaat, citrusgel

WEEKE ND TAKE AWAY

HG

12-13-14 + 19-20-21 JUNI

€ 14/19

IBERICO PRESA flinterdun

MENU

rode pickles, aioli, M’Hamsa couscous, kruiden € 15/20
VITELLO TONATO
groene appel, rucola, kerstomaat, radijs

3 hapjes
Zeebaars ceviche
Rund tataki
Mini visschelpje

€ 15/20

RUND carpaccio
rosta virgine olijfolie, rucola, parmezaan

€ 14/19

“Broodje en hoeveboter inbegrepen bij voorgerechten”

Zalm carpaccio gemarineerd…
of
Iberico presa flinterdun…
“broodje en hoeveboter inbegrepen”

( B ) E N G E LT J E S M E N U
Mini pizza en croque monsieur
Balletjes in tomatensaus of vol au vent

Catch of the day…
of
Kalf rib eye op de bbq…
“incl. saus, zuiderse groenten en nieuwe
aardappel”

+ frietjes of puree
Chocolademousse + snoepjes

€ 16

sweets
DAME BLANCHE

Citroentaart nieuwe stijl
€ 45

Madagascar vanille-ijs, chocoladesaus, slagroom € 7
PARFAIT
hazelnoot, chocoladeganache, crumble

€7

CITROEN TAART nieuwe stijl

€8

+

een leuk geschenk bij de menu
voor de vaders op vaderdag

BESTELLEN
Via mail, bericht of telefoon 0472 65 20 21 info@solmuna.be
Graag voor woensdag 18u, hierna kunnen we niet
garanderen of het nog mogelijk is
AFHALEN
VR en ZA tussen 17u30 en 18u30
ZO tussen 11u en 11u30
(op aanvraag ook andere tijdstippen)
BETALEN
Cash / payconiq

HOOFDGERECHTEN
CATCH OF THE DAY
(zeewolf, schelvis, rode poon, roodbaars, kabeljauw, …)

witte wijnsaus, zuiderse groenten, nieuwe aardappel

€ 19

KALF RIB EYE op de bbq,
sjalottensaus, zuiderse groenten, nieuwe aardappel

€ 22

IBERICO PLUMA op de bbq
pepersaus, zuiderse groenten, nieuwe aardappel

€ 23

VARKENSWANGETJES
stoofpotje, zuiderse groenten, nieuwe aardappel
“ook mogelijk met slaatje en verse frieten of kroketten”

€ 17

