TOMATOUS@HOME
Vanaf 12 feb 2021 kan u elke dag van de krokusvakantie (met uitzondering van de woensdag)
van uw favoriete Tomatous gerechten genieten met Tomatous@Home. Na de vakantie is
Tomatous@Home elke vrijdag-zaterdag-zondag ter uwer beschikking.
Onze gerechten worden à la minute bereid ten einde ze thuis kraakvers op te dienen. Elk
gerecht of toebehoren wordt hiertoe op de juiste manier verpakt.
Afhalen kan tussen 11-19.30h voor lunch of diner. Bestellen kan tot 1h vóór jouw
afhaalmoment.
Bestel via op 0477318378 per telefoon of WhatsApp. Bel ons of stuur een bericht.

WIJNEN · VINS
CHAMPAGNE
Lenoble Brut Intense · 47 00

CAVA
Grans Moments · 25 00

WITTE WIJN · VIN BLANC
ES - Penedes
Mas Rodo – Incognit · 22 00
IT – Veneto
De Stefani – Pinot Gris · 25 00

RODE WIJN · VIN ROUGE
ES - Navarra
Otazu - Premier Cuvée – Tempranillo · Cabernet Sauvignon · Merlot · 27 00
IT - Veneto
Ugolini - Valpolicella – Corvina · Rondinella · Molinara · 26 00
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Verras uw geliefde, vriend of familie met een Tomatous geschenkbon!

ROSÉ
FR - Languedoc - BIO
Château Castigno - Grâce des Anges – Cinsault · Syrah · Grenache Noir · 23 00

GERECHTEN · PLATS
To share:
- Pata negra
- Sashimi van tonijn
- Marokkaanse balletjes (10st)

€18
€16
€10

Italiaans:
- Pasta truffel
- Pasta bellota

€22
€20

Oosters:
- Kip – wokgroenten – rode curry
- Tonijn – wokgroenten – oosterse dressing

€20
€22

Vlaams:
- Belgische asperges naar keuze van de chef
- Huisgemaakte stoverij met puree en witloof
- Bouillabaisse met verse stukken vis – rouille

€20
€20
€25

DESSERTS
- Tiramisu
- Limoncellomousse

€6
€6

Bestel via op 0477318378 per telefoon of WhatsApp. Bel ons of stuur een bericht.

