
PINCHOS KOUD
- Pincho filet americain met ui
-  Pincho Martino; filet americain, ui, augurk, 

martinosaus en gekookt ei
-  Pincho carpaccio met pesto, 

truffelmayonaise, geraspte kaas en 
pijnboompitjes

- Pincho gerookte zalm en mosterd-dille
- Pincho tonijn-salade
-  Pincho Hollandse garnalen met cocktailsaus 

(meerprijs € 1,00)
- Pincho surimi-salade
-  Pincho brie met honing en walnoot   

ook uit de oven mogelijk

PINCHOS WARM
- Pincho pikante kip
- Pincho kalfsbitterbal
-  Pincho caprese uit de oven;  

pomodori tomaat, mozzarella, pesto  
-  Pincho boeren uitsmijter;  

champignon, ui, bacon (ook  mogelijk)
- Pincho kipsaté
- Pincho ossenhaas (meerprijs € 1,00)
-  Pincho Argentijnse beef (meerprijs € 1,00)

PINCHO VAN DE MAAND 
Elke maand een afwisselende pincho!

SOEP 
-  Tomatensoepje met crème fraîche  

(ook mogelijk)
- Soep van de dag V

gratis wifi dannyseeterij
C###dannyseeterij

A
DannysEeterij

BROODJES
- Broodje pulled pork
- Vinkels burgerke
- Broodje achterham met mosterd-dille saus

TAPAS
- Gamba’s op Oosterse wijze (meerprijs € 1,00)
- Gamba’s French garlic (meerprijs € 1,00)
-  Gamba’s Pil Pil, in knoflook-olie 

gemarineerde gamba’s uit de oven  
(meerprijs € 1,00)

- Patatas Bravas met aÏoli
- Mini pasteitjes met kippenragout
- Crispy chicken
- Kip loempiaatjes (ook mogelijk)
-  Nacho’s met gekruid gehakt,  

mozzarella, crème fraîche en chilisaus  
(ook mogelijk)

- Krokante garnalen
-  Kroketje van de maand  

(ook mogelijk)
- Calamares met aïoli
-  Puntzak gekruide frietjes  

met mayo voor 2 personen
- Hotwings
- Onion rings  
-  Geitenkaas met spek uit de oven  

(ook mogelijk)
-  Krokante sushi met soja saus 

(meerprijs € 1,00)

SALADES
-   Carpaccio salade met truffelmayo,  

pesto, geraspte kaas, spekjes
- Zalm salade met cocktailsaus
- Kip pesto-yoghurt salade
- Geitenkaas salade met honing
- Thaise komkommersalade
-  Tonijn tartaar salade met wasabi  

mayonaise en sesam (meerprijs € 1,00)

POKEBOWLS  
(allen € 1,00 meerprijs)
-  Pokebowl Zalm met zalm, rijst, wakame, 

maïs, edamame bonen, avocado, 
komkommer en wasabimayo

-  Pokebowl Yellowfin Tonijn met tonijn,  
rijst, wakame, maïs, edamame bonen, 
avocado en wasabimayo

-  Pokebowl Surimi-salade met surimi-salade, 
rijst, wakame, maïs, edamame bonen, 
avocado, komkommer en wasabimayo

-  Pokebowl Couscous Vega met 
couscoussalade, rijst, wakame, maïs, 
edamame bonen, avocado  
en wasabimayo 

KINDERTAPAS
Bitterballen
Kipnuggets
Frikandel 

NAGERECHTJES
- Monchoutje
-  Hangop met roodfruit
- Crème brûlèe
- Warme brownie
- Sundae caramel
- Bastogne parfait
- Citroen sorbetijs
- Chocolade mousse

LUNCH PINCHOS & TAPAS

Tapas lunch @Danny’s, een unieke 
gelegenheid voor quality time!
 
De allerlekkerste gerechtjes hebben we voor u 
geselecteerd om te genieten van onze heerlijke 
tapas lunch. Je kiest zelf wat je het liefste eet 
en elk lunchgerechtje kost slechts € 3,00!  
Uit onze nagerechtjes mag je er zelfs 2 voor 
€ 3,00 uitkiezen. Laat je verrassen door deze 
unieke heerlijke tapas lunch.

Glutenvrij brood:  
meerprijs € 0,75 per pincho

Diverse tapasgerechtjes zijn ook vegetarisch te 
bestellen. Let daarvoor op dit symbool: 

Een allergie? Vraag ons bedienend personeel 
naar de mogelijkheden

 LUNCHTIJDEN:

Donderdag t/m zaterdag van  
12:00 u – 16:00 u

 LUNCHPRIJZEN:

Koude en warme gerechtjes:  
€ 3,00 per gerecht
Nagerechtjes:  
€ 3,00 per 2 nagerechtjes

OPENINGSTIJDEN:

Lunch: Donderdag t/m zondag 

 vanaf 11.30 u
Diner: Dinsdag t/m zondag 
 vanaf 17.30 u

BORRELTIP
VOOR BIJ DE LUNCH:

ONZE HEERLIJKE 
HUISGEMAAKTE 

WITTE & RODE SANGRIA
OF

NEEM EEN KIJKJE OP 
ONZE COCKTAILKAART

PINCHO              TAPAS


