HEEFT U EEN ALLERGIE? LAAT HET ONS EVEN WETEN!
Vegetarisch

Vegan

VOORGERECHTEN
Brood & Dip

€5,00

Pittige Kip Salade

Stokbrood met kruidenboter & aioli

Saté Talk Style

Spraakmakend Bordje Brood

Malse kipsaté met huisgemaakte satésaus, gebakken uitjes,
atjar & kroepoek. Geserveerd met salade & frites

Met pittig gemarineerde kip, maïs, kidneybonen,
nachochips & chilimayonaise

Spareribs Talk Style

Chicken & Bacon Salade

€12,50

Waldkornbol, wit & bruin stokbrood met kruidenboter,
specerijenolie, tomatentapenade & aioli (2-4 personen)

Tomatensoep

€5,00

Geserveerd met brood

Uiensoep

€5,50
€5,00

Geserveerd met brood

- met kip
- met gamba’s

€11,50

Met Parmezaanse kaas, gefrituurde kappertjes,
cherrytomaatjes, pijnboompitten & truffelmayonaise

Burratta

€12,00

Met gekookte bietjes, rucola, cherrytomaatjes, walnoten &
balsamico-parels

Beef Tataki

King of the Burgers

€17,50
€23,50
€29,75
€18,50

200 gram puur rundvlees met knapperige bacon, kaas,
sla, tomaat, augurk, rode ui & Tasty saus.
Geserveerd op een Italiaanse bol met frites

+ €1,00
+ €2,50

Carpaccio

gram
gram
gram

Ossenhaaspuntjes

€21,50

Mixed Grill

Koetje Boe

€9,50

Biefstukje geserveerd met frietjes,
appelmoes & salade

Visje Blub

€9,50

Mini zalmfilet geserveerd met frietjes, appelmoes & salade

Kinderijsje
Vanille roomijs, slagroom & discodip

€4,00

Brood & Dip, Tomatensoep of Uiensoep

Saté Talk Style, Spareribs 300 gram, Pasta Arabiatta (vega),
Chicken & Bacon Salade of Brie & Noten Salade

Nagerecht

NAGERECHTEN

Yoghurt Panna Cotta

HOOFDGERECHTEN
€18,50

€6,75

Zalmfilet
Op de huid gebakken zalmfilet geserveerd met rijstpapier,
roseval aardappels, seizoens- groenten & misomayonaise

€21,50

€24,75

Geserveerd met coleslaw, een maïskolf, gepofte
cherrytomaatjes, roseval aardappels & mosterdmayonaise

Queen of the Burgers 2.0

Hoofdgerecht

Huisgemaakte cheesecake met bosvruchtencoulis, rood fruit,
een kletskop & slagroom

Tiramisu

Varkenshaas Medaillons, Queen of the Burgers 2.0, Steak Salade,
Dorade of Diamanthaas

Nagerecht
Cheesecake of Chocolade duo

€7,00

€7,00

Traditioneel Italiaans recept met Disaronno Amaretto

Espresso Martini

Gebakken zeebaars geserveerd met wasabichips, roseval aardappels,
seizoensgroenten & hollandaisesaus

Porksteak

Carpaccio, Burratta of Gamba’s

Witte & pure chocolademousse met bosbessenschuim &
een crumble van passievrucht

€22,50

Zeebaars

€6,00

€7,50

Chocolade Duo

MENU DELUXE €35,50
Voorgerecht

Panna cotta gemaakt van Griekse yoghurt & steranijs.
Geserveerd met rood fruit & een kletskop

Cheesecake
€23,50

€8,00

013 MENU

€6,50

Naar 013? Op vertoon van je kaartje geniet je
bij ons van het heerlijke menu voor slechts
€17,30

Klassieke cocktail op basis van koffielikeur

Scroppino
Frisse dessertcocktail op Italiaanse wijze

Voorgerecht
Brood & Dip, Tomatensoep of Uiensoep

€19,50

Beyond burger op een rustieke desembol met sla,
tomaat, augurk, uitjes, gekookte biet & vegan mayonaise.
Geserveerd met roseval aardappels

Hoofdgerecht
Spareribs (300 gram), Saté Talk Style, Chicken & Bacon Salade of Pasta
Arabiatta (vega)

€12,50

Geserveerd met rucola &Parmezaanse kaas

@TheTalkTilburg

Hoofdgerecht

Chocolade brownie met vanille-ijs & slagroom.
Warm of koud geserveerd.

Pasta Arabiatta

@TheTalkTilburg

€19,75

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met stokbrood of frites

Huisgemaakte Brownie

180 gram malse rundersteak
geserveerd met roseval aardappels, seizoensgroenten
& een saus naar keuze; peper-, bospaddenstoelen-,
stroganoffsaus of truffeljus

Frietjes, appelmoes en een snack naar keuze; kroket,
bitterballen, kipnuggets of frikandel

Voorgerecht

€22,75

Diamanthaas

€8,50

€16,50

Roombrie, noten, rozijnen en honingmosterddressing

Diamanthaas, kipfilet, mini runderburger & twee saucijsjes.
Geserveerd met salade, frites, een maïskolf & aioli

Varkenshaas Medaillons

tot 12 jaar

Brie & Noten Salade

MENU CLASSIC €25,50

Huisgemaakte Brownie of Yoghurt Panna Cotta

Geserveerd met salade, frites & saus naar keuze;
peper-, bospaddenstoelensaus of truffeljus

Small Talk

€19,50

Carpaccio, biefstukpuntjes, pijnboompitten, geraspte kaas
& balsamicodressing,

Met wok groenten in een licht pikante Bombay ketjapsaus.
Geserveerd met frites

€12,75

KIDS MENU’S

€17,50

Gamba’s, roseval aardappeltje & frambozendressing

Tataki van diamanthaas met wasabichips, wakamé, zeekraal,
cherrytomaatjes, gefrituurde kappertjes & zeekraalmayonaise

In een chili roomsaus, geserveerd met brood

Steak Salade

Gamba Salade

€12,50

Gamba’s

€16,50

Gezellig naar de film bij Pathé & een lekker hapje eten met
ons Classic Menu voor slechts €33,75, of met ons Deluxe
Menu voor €43,75

Gerookte kip, knapperige bacon, pijnboompitten & Talksaus

Heerlijke huisgemaakte ribbetjes. Keuze uit Sweet-Bombay
of Hot&Spicy. Geserveerd met salade & frites

Gegratineerd met rijpe kaas

Tom Kha Kai

€17,50

300
600
1000

FILM & FOODMENU

HOOFDGERECHTEN
maaltijdsalades

HOOFDGERECHTEN
classics

- met kip

+ €2,00

- met biefstukpuntjes

+ €6,50

- met gamba’s

+ €7,00

Fijne ambiance, lekker eten
& borrelen

