
facebook.com/
karaktertilburg

#karaktertilburg

volg onze socials......

•   betaald parkeren   •
maandag t/m vrijdag 09:00 - 15:00

parkeer app zonecode  51510

een babyshower, jubileum, bedrijfsuitje of een familiedag? 
onze tuinkamer met openhaard en privé-terras biedt 
talloze mogelijkheden. 

informeer ernaar bij laura, dan kun je samen met haar een 
plan op maat maken voor een onvergetelijke dag of avond.

iets te vieren?
vier het in onze tuinkamer

high wine              28,50    
3 verschillende wijnen
een luxe borrelplank met warme -en koude bites

high beer              32,50
3 verschillende italiaanse giulia bieren
een luxe borrelplank met warme -en koude bites

high gin & tonichigh gin & tonic             37,50 
3 verschillende gin tonics
een luxe borrelplank met warme -en koude bites

 

probeer ook eens onze ‘high arrangementen’
prijs is per persoon [alleen op reservering]

- onbeperkt verse thee

- huisgemaakt soepje

- hartige lunchgerechtjes

- heerlijke zoetigheden

23,50
p.p.

heb jij iets te vieren of gewoon een gezellige middag 
met een vriendin, collega of familie? reserveer 
dan voor onze high tea. [ vooraf reserveren ]

  •   high tea    •

15,00
p.p.

samen planken = samen delen
geniet van een heerlijke lunchplank

voor 2 personen

 

huisgemaakte pompoensoep | brood met kroket
wrap kip bacon | focaccia gerookte zalm

brood met smeersels

 

•    samen planken   •

v = vegetarisch

tonijn taco      13,50
rauwe tonijn | avocado | edamame | sesam
aceto | komkommer

 

  •   broodjes met karakter    •

11:30 - 15:30 uur----   lunchgenieters   ----

 

carpaccio      13,50
rund | zongedroogde tomaat | pijnboompitten
parmezaan | truffelmayonaise
liever een wrap ? dat kan, vraag het de bediening

warme beenham pesto truffel  14,50
gebakken beenham | champignon | ui | pesto gebakken beenham | champignon | ui | pesto 
truffelmayonaise | nacho’s 
extra lekker met ossenhaaspuntjes +3,50

burrata & avocado [v]    12,50
tomaat | pesto | verse basilicum
parmezaanse kaas | balsamico-azijn
extra lekker met serranoham +2,50

CLUB KARAKTERCLUB KARAKTER      13,50
gerookte kip | bacon | komkommer | eiersalade
tomaat | basilicummayonaise 

huisgemaakte tonijnsalade   11,50
zongedroogde tomaat | rode ui | kappertjes

zalm & avocado     13,50
avocado | gekookt eitje | kiemgroenten | 
basilicummayonaise basilicummayonaise 

meergranenbrood of maisbrood

boerenomelet      13,50
bacon | kaas | tomaat | ui | paprika | champignon

twee kroketten op brood [vega mogelijk] 10,50
kroket de bourgondier | brandermayonaise | salade

twee spareribs kroketten op brood   11,50
by bogey’s | brandermayonaise | coleslaw

twee garnalenkroketten op broodtwee garnalenkroketten op brood   12,50
basilicummayonaise | salade

lekker om mee te beginnen of te delen

klein pompoensoepje          ̀ 4,50
pulled chicken | pompoenpitten | bosui

gyoza kip                   9,75
6 stuks | oosterse dressing | sesam | bosui

luxe tempura garnalen           9,75
6 stuks | mayonaise | chilisaus

gerijpte ham                 8,50
dun gesneden gerijpte ham | walnoten | aceto

nagenieters

appeltaart [warm of koud]    4,95
extra lekker met slagroom +0,50  /  softijs +1,50 

oma’s monchoutaartje       5,50
zachte monchou | kersen

softijs met slagroom en karamel        4,95                 

koffie compleet                   8,00
koffie / cappuccino / thee 
onze bekende oma’s monchou en 3 andere heerlijke lekkernijen 
extra lekker met een likeurtje naar keuze +3,50        

tosti ham / kaas     4,50

boterham met kroket    5,50

pompoensoep [vega mogelijk]    7,50
pulled chicken | pompoenpitten | bosui | crostini    

gamba & carpaccio    17,50
rundercarpaccio | gamba’s | pijnboompitten
parmezaan | truffelmayonaise

burrata & avocado [v]    16,50
tomaat | croutons | verse basilicum
balsamico-azijn | basilicummayonaise
extra lekker met serranoham +2,50extra lekker met serranoham +2,50

 

 salades worden geserveerd met ambachtelijk brood

 

  •   maaltijdsalades   •

tosti classico      7,50
boerenham | kaas
extra lekker met ananas +0,50

tosti caprese [v]      8,50
mozzarella | pesto | tomaat

tosti karakter      9,00
pulled chicken | paprika | kaas | chilisauspulled chicken | paprika | kaas | chilisaus  

focaccia mediterranea

onderstaande tosti’s worden geserveerd
met onze huisgemaakte tostisaus


