Barbecuen bij de Tas
Vanaf nu kunt u ook gezellig bij ons barbecuen.

Wij regelen het vlees, stokbrood, sauzen, salades
en een barbecue. Het enige wat u zelf nog moet doen,
is het vlees grillen en een lekker drankje aan de bar bestellen.

Wij zijn weer open!
Dat betekent dat wij u graag weer verwelkomen!
Voor uw en onze veiligheid moeten we ons wel aan de
volgende afspraken houden
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd minimaal 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten
Binnen mogen maximaal 30 klanten aanwezig zijn
Bent u ziek of heeft u klachten, blijf dan thuis
U bent verplicht om aan een tafel te zitten, staan mag dus niet
Maximaal 4 personen uit één huishouden per tafel
Maximaal 2 personen per tafel als u niet uit één huishouden komt
Houd u aan de looproute
Darten is niet toegestaan

Reserveren
•
•
•

U kunt alleen bij ons eten als u gereserveerd heeft
Wilt u binnen zitten, dan moet u ook reserveren (ook voor een drankje)
U hoeft niet te reserveren om op het terras te zitten, maar als u zeker
wilt zijn van een plekje, dan is het wel aan te raden

Openingstijden bar
Dinsdag: 17:00 - 00:00 uur | Woensdag: 16:00 - 00:00 uur
Donderdag: 17:00 - 00:00 uur
Vrijdag: 17:00 - 01:00 uur | Zaterdag: 17:00 - 01:00 uur
Reserveren kan via info@dorpshuisdetasbenthuizen.nl of 079 - 3313625

Prijzen
‘Gewoon goed-pakket’: € 19,- per persoon
(kipsaté, biefstukspies, hamburger, speklapje en een houthakkerssteak)
‘Exclusief-pakket’: € 24,- per persoon
(kipsaté, biefstukspies, varkenshaassaté, sparerib en kalfsribeye)
De pakketten zijn inclusief drie sauzen, stokbrood en kruidenboter, eenvoudige
huzarensalade en het gebruik van de barbecue.
Minimaal voor 4 personen.

KLUIFDAG
- 20 juni 2020 Onbeperkt kip en spareribs kluiven voor maar
€20,- per persoon
Reserveren verplicht, vol =vol

Meerdere activiteiten volgen! Houd hiervoor onze Facebookpagina in de
gaten zodat u niets hoeft te missen!

Tip van de kok:

spareribs uit eigen keuken!

Afhaalmenu

Kom ook onze heerlijke spareribs proeven.
Zowel in het dorpshuis te bestellen als af te halen.

Menu’s (inclusief salade, patat en mayonaise)

Kipschnitzelmenu				€ 8,50
Stoofvleesmenu					€ 8,50
Spareribsmenu					€ 13,50
Loempiamenu					€ 8,50
Kipsatémenu (gegrild)				€ 8,50
Hamburgermenu				€ 8,50
Cordonbleumenu				€ 10,50

Patat en snacks

Kindermenu					€ 5,50
Patat zonder					€ 2,00
Kroket						€ 1,75
Frikadel					€ 1,75
Kaassoufflé
€ 1,75
Kipnuggets					€ 2,00
Sauzen (mayonaise, ketchup, curry, pindasaus)

€ 0,50

Openingstijden afhalen
Woensdag: 17:00 - 20:00 uur | Donderdag: 17:00 - 20:00 uur
Vrijdag: 17:00 - 20:00 uur | Zaterdag: 17:00 - 20:00 uur
Bestellen kan vanaf 16:30 uur via 079 - 3313625

