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Que Tapa
Que tapa eet@elier houdt van vers én ZELFGEMAAKT. 
Geen standaardproducten, wel DAGVERSE groenten en bereidingen.
Iedere week wel wat anders.

Alles ZELF GEBAKKEN EN BEREID, van traag gegaard buikspek, gebakken kipblokjes, 
américain, slaatjes, sausjes, ovenschotels… tot wekelijks variërende dagsoepen.
Vers, daar staan we voor.

En uiteraard ook alles zoveel mogelijk BIOLOGISCH AFBREEKBAAR verpakt.
Bestellen en afhalen, heel eenvoudig.
Levering in bedrijven en op de kaaien mogelijk. 

Een bestelling plaatsen?
01 BESTEL OP VOORHAND via info@quetapa.be of 050 66 02 66. 
02 BETAAL meteen via  scan de code achteraan deze folder.
 — Kom je AFHALEN? Geef je payconiq bestelfrefentie door en  
 neem je bestelling mee zonder aan te schuiven.
 — LEVERING bedrijven OF op kaai? Geef je payconiq bestelfreferentie door 
 aan de chauffeur en alles zal zo vlotter verlopen.
03 Scan onderstaande QR-code voor onze LEVERZONES.

BESTELLING DOOR DOKWERKERS OP DE KAAIEN
— afhaling winkel of levering op de kaai om 10 uur ›› bestellen voor 8u30
—  afhaling winkel of levering op de kaai om 12 uur ›› bestellen voor 9u30

BESTELLING VOOR DE BEDRIJVEN UIT DE BUURT
—  bestelling voor 9u30 ›› levering rond 12 uur

BESTELLING VOOR AFHALING IN DE WINKEL
—  bestel via info@quetapa.be ›› bestelling ligt anderhalf uur later klaar 

leverzones



01 Klassiekers
MARTINO huisbereide préparé, martinosaus, ui, augurk, sla, tomaat — 4,2
MARTINO ANSJOVIS huisbereide préparé, martinosaus, ui, augurk, ansjovis, sla, tomaat — 4,4
SMOS kaas, ham, mayo, tomaat, sla, ei, komkommer, wortel — 3,9
SMOS GIANTICO kaas, ham, tomaat, sla, ei, komkommer, wortel, giantsaus — 3,9

02 Huisgemaakte Kip
CHICKEN ESPAGNOL zure room, pesto, harissamayo, bicky ui, rucola — 5,2
CHICKEN CURRY sla, tomaat, currysaus — 4,9
CHICKEN PEPPER sla, tomaat, pepersaus — 4,9
CHICKEN PICANTO sla, tomaat, huisgemaakte pikante saus — 4,9
CHICKEN BBQ sla, tomaat, wortel, BBQ-saus — 4,9
CHICKEN HONING-MOSTERD spek, bicky ui, sla, tomaat, wortel, honing-mosterdvinaigrette — 5,2
CHICKEN PESTO zongedr. tomaten, pijnboompitjes, rucola, pesto vinaigrette — 5,2
CHICKEN HAWAI sla, tomaat, cocktailsaus, ananas — 5,0
CHICKEN ANDALOUSE sla, tomaat, andalouse saus — 4,9
CHICKEN GIANTICO sla, tomaat, giantsaus — 4,9
CHICKEN TZATZIKI sla, tomaat, tzatziki — 5,2
CHICKEN MARTINO sla, tomaat, augurk, ui, martinosaus — 4,9
CHICKEN BÉARNAISE sla, tomaat, augurk, ui, béarnaise-saus — 4,9
CHICKEN PICKELINI huisgem. pickelini-mayo, augurk, zilverui, sla, tomaat — 4,9

03 Kaas
SMOS KAAS mayo, sla, tomaat, ei, komkommer, wortel — 3,6
KAAS PICKELINI huisgem. pickelini-mayo, augurk, zilverui, sla, tomaat — 3,8
KAAS BÉARNAISE sla, tomaat, béarnaise-saus — 3,8
MOZZARELLA rode pesto, pijnboompitten, rucola — 4,4
CAPRESE mozzarella, tomaat, groene pesto, rucola, peper — 4,4
MEDITERRAANS mozzarella, gegrilde groenten, peper, ijsbergsla, zongedr. tomaten — 4,5
BRIE vijgenconfituur, walnoten — 4,9
GEITENKAAS spek, honing, walnoten — 4,9
KRUIDENKAAS tomaat, rucola — 3,8
 

Alle prijzen in euro incl. btw | Beschikbare broodjes Country Wit, Barra Ballega, Finesse +0,3 euro

VEEL KLANTEN VOOR JOU IN DE WACHTRIJ? Bestel vooraf en betaal meteen via Payconiq. 
Geef bij afhaling je bestelfreferentie door en je kan je bestelling meenemen zonder aan te schuiven.



04 Vlees
BREYDELHAMSALADE huisgemaakte hamsalade, sla, tomaat — 4,4
CHORIZO SALAMI beste boter, sla, tomaat — 4,5
HUISBEREIDE PRÉPARÉ ui, sla, tomaat — 4,0
ITALIANO mozzarella, serranoham, huisgemaakte pesto, pijnboompitten, rucola — 4,9
SERRANOHAM huisgemaakte pesto, pijnboompitten, rucola — 4,5
SMOS TROPICAL hesp, kaas, sla, tomaat, wortel, ei, komkommer, ananas, cocktail — 4,0
SMOS HESP hesp, mayo, sla, tomaat, ei, komkommer, wortel — 3,6
HETE HESPE breydelham, pepersaus, rucola, tomaat — 4,5
DUIVELSE HESPE breydelham, picanto mayo, augurk, zilveruitjes, sla, tomaat — 4,5
GYROS gyrosvlees, roomkaas, cajunkruiden, sla, tomaat, wortel — 4,5
GYROS TZATZIKI gyrosvlees, roomkaas, cajunkruiden, huisgemaakte tzatziki — 4,5
SMOS HESP GIANTICO hesp, giantsaus, sla, wortel, komkommer, tomaat — 3,6
PRÉPARÉ EL BICKY bicky ui, sla, tomaat, bickysaus — 4,2
BREYDELHAM honing-mosterdvinaigrette, sla, tomaat, wortel — 4,4
BREYDELHAM PICKELINI huisgem. pickelini-mayo, augurk, zilverui, sla, tomaat, wortel — 4,6
CHORIZO SALAMI/GEGRILDE GROENTEN courgette, paprika, rode ui, kruidenkaas — 4,9
TRAAG GEGAARD BUIKSPEK gepekeld mosterdzaad, rucola, tomaat,  
bicky ui, honing-mosterdvinaigrette — 5,4
GEBAKKEN GEHAKT PICKELINI huisgem. pickelini-mayo, augurk, zilverui, sla, tomaat — 4,9 
VERS GEHAKT peper, zout, ui, augurk — 4,0
VERS GEHAKT PICKELINI huisgem. pickelini-mayo, peper, zout, sla, tomaat — 4,2
HUISBEREID GEHAKT mayo, zilveruitjes, kappertjes, sla, tomaat — 4,2

05 Vis
GARNAALSALADE sla, tomaat, ei — 5,5
GEROOKTE ZALM ui, sla, tomaat — 5,0
GEROOKTE ZALM/KRUIDENKAAS tomaat, rucola — 5,2
ZALM WASABI ui, sla, tomaat, wasabi-mayo — 5,2
HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE sla, tomaat, ei, wortel — 4,4
GEROOKTE ZALM TZATZIKI ijsbergsla, zilveruitjes — 5,2
HUISGEMAAKTE SURIMISALADE ei, sla, tomaat — 3,8

06 Veggie
GEGRILDE GROENTEN courgette, paprika, rode ui, sla, tomaat, dressing — 4,20 



07 Wraps
WRAP ESPAGNOL gebakken kippedij, zure room, harissamayo, pesto, bicky ui, rucola — 5,2
WRAP GEBAKKEN GEHAKT MET CHORIZOMAYO sla, tomaat — 4,9
WRAP GEBAKKEN GEHAKT MET TZATZIKI DRESSING sla, tomaat — 4,9
WRAP GEBAKKEN GEHAKT MÉDITERRANÉ pesto-vinaigrette, zongedroogde tomaat, 
ui, tomaat, rucola, parmesan — 5,2
WRAP ITALIANO mozzarella, serranoham, pesto, pijnboompitten, rucola — 4,9
WRAP GYROS wortel, sla, tomaat — 4,9

08 Warme Broodjes
GYROS warm gyrosvlees, roomkaas, cajunkruiden  — 4,5
QUE TAPA EXPRESS CURRY huisbereid gehaktbrood, currysaus, ui, sla — 4,9
QUE TAPA EXPRESS PEPPER huisbereid gehaktbrood, pepersaus, ui, sla — 4,9
QUE TAPA EXPRESS PICANTO huisbereid gehaktbrood, harissamayo, ui, sla — 4,9
QUE TAPA EXPRESS SPECIAL huisbereid gehaktbrood, mayo, martinosaus, ui, sla — 4,9
QUE TAPA EXPRESS GIANTICO huisbereid gehaktbrood, giantsaus, ui, sla — 4,9
QUE TAPA EXPRESS COCKTAIL huisbereid gehaktbrood, cocktailsaus, ui, sla — 4,9
QUE TAPA EXPRESS BICKY huisbereid gehaktbrood, bicky saus, bicky ui, sla — 4,9
QUE TAPA EXPRESS BBQ huisbereid gehaktbrood, BBQ-saus, cheddar cheese, ui, sla — 5,2
TRAAG GEGAARD BUIKSPEK gepekeld mosterdzaad, rucola, tomaat,  
bicky ui, honing-mosterdvinaigrette  — 5,5
CRISPY CHICKEN krokante huisgebakken kip, saus naar keuze, sla, tomaat — 5,5
CRISPY CHICKEN GIANTICO krokante huisgebakken kip, giantsaus, ui, augurk — 5,5

09 Panini / Snack
GEITENKAAS honing, spek — 4,9
CLASSIC kaas, ham, tomaat — 4,5
CHICKEN PESTO__OF__CURRY huisgebakken kip, mozzarella, groene of curry pesto — 4,9
BRIE brie, honing, walnoten — 4,9
ITALIANO mozzarella, serranoham, pesto — 4,9
PROVENÇAAL mozzarella, gegrilde groenten — 4,9
ZALM FINESSE gerookte zalm, kruidenkaas — 5,2
WORSTENBROODJE — 2,5 

BETAAL VOORAF MET PAYCONIC. Zo wordt iedereen nog sneller én veiliger bediend.



10 Slaatjes — met houthakkersbrood

SALADE KIP verse huisgebakken kip, met groentjes, saus naar keuze — 7,5
SALADE PRÉPARÉ verse huisgemaakte préparé, met groentjes — 7,5
SALADE KIP-SPEK verse huisgebak. kip, spek, groentjes, bicky ui, honing-mosterdvin. — 7,8
SALADE TRAAG GEGAARD BUIKSPEK groentjes, mosterdzaad, honing-mosterdvin. — 8,0
SALADE GEITENKAAS groentjes, honing, passende vinaigrette — 7,5
SALADE GEROOKTE ZALM groentjes, ui, bieslook vinaigrette — 8,0 
SALADE EXPRESS groentjes, ui, bicky ui, warm gehaktbrood, saus naar keuze — 8,0

11 Desserts
ECLAIR — 2,0
BROODPUDDING HUISGEMAAKT — 2,5 
BOULE DE BERLIN — 2,5
MUFFIN VANILLE of TRIPLE CHOCOLADE — 1,8 
MUFFIN SPECULOOS KARAMEL of STRACIATELLA  — 2,0
RIJSTTAART — 2,5

12 Frisdrank
COLA / COLA ZERO / FANTA / ICE TEA / WATER PLAT OF BRUIS — 1,5
CÉCÉMEL / MINUTE MAID ORANGE of MULTIVRUCHTEN of APPEL — 2,0
NALU — 2,5 / JUPILER — 1,7 / KOMBUCHA vraag naar aanbod — 3,5
LUNGO 110ml — 1,7 / CAFÉ LATTÉ — 1,9 / LATTÉ MACCHIATO — 2,5  

13 Soep & Warme Gerechten
DAGSOEP wekelijks variërende dagsoepen
TOMATENSOEP MET BALLETJES altijd verkrijgbaar: 0,5 liter — 2,50 / 1 liter — 4,50 
SPAGHETTI BOLOGNAISE — MA-DI-WOE klein — 6,00 / groot — 10,00 
MACARONI KAAS+HAM — WOE-DO-VRIJ klein — 5,00 / groot — 9,50
LASAGNE — DO-VRIJ-ZA klein — 8,00 / groot — 12,00 

CHECK ONZE FACEBOOKPAGINA EN ONZE WEBSITE WWW.QUETAPA.BE 
VOOR ONS WEKELIJKS VARIËREND WEEKAANBOD VAN DESSERTS, SALADES, 
BROODJE VAN DE DAG EN ONZE WEEKGERECHTEN.



14 Broodmanden & Tapas
BROODMAND STANDAARD — 8,0 pp   
6 stuks broodjes uit volledig broodgamma
1 dag op voorhand te bestellen voor 15u

BROODMAND DELUXE — 9,5 pp  
4 stuk broodjes, 2 wrapjes en 
1 belegde boterham met beleg uit het volledig gamma
1 dag op voorhand te bestellen voor 15u

MIX BROODMAND-TAPA — 19,5 pp  
Mix van broodjes, wrapjes en 1 belegde boterham met beleg uit het volledig gamma
3 verfijnde tapa’s volgens seizoen en smaak van de chef
2 dagen op voorhand te bestellen

TAPA APÉRO — 16,5 pp   
5 verfijnde tapa’s volgens seizoen en smaak van de chef
3 dagen op voorhand te bestellen

TAPA MAALTIJD — 29,0 pp   
10 à 11 verfijnde tapa’s volgens seizoen en smaak van de chef
3 dagen op voorhand te bestellen

MEER INFO www.quetapa.be
BESTEL via mail info@quetapa.be



Open ma > vrij 9u-17u | za 10u-14u | zo gesloten

Dorpsplein 8, 8380 Dudzele-Brugge
info@quetapa.be | T 050 66 02 66

www.quetapa.be | 

Scan en betaal met
Payconiq by Bancontact.

Scannez et payez avec
Payconiq by Bancontact.

Que Tapa Eet@elierQue Tapa Eet@elier


