
DIGHTERS TAPA DINER PLATEAU
voor 2 personen € 25,- p.p.

Wij serveren het Dighters Tapa Plateau en het Vegan stoofpotje koud, om de 
kwaliteit te garanderen. U kunt dit thuis zelf opwarmen in z`n geheel met 
plateau en al in uw voorverwarmde oven op 180 graden circa 25 minuten.

Tapas gerechten

DIGHTERS GAMBÀS (6st)
met een bakje knoflook/peper crème

Van zondag tot en met donderdag tot 16.00 te bestellen. Af te halen op 
vrijdag, zaterdag of zondag tussen 16.00 u en 16.45 u. Of thuisbezorgd op 
vrijdag, zaterdag of zondag tussen 17.00 u a 18.00 u. Bezorgkosten 
Vlissingen €2,50

VRIJDAG kunt u ook nog bestellen tot 16.00 uur en dan kunt u dit op de 
zaterdag of zondag afhalen bij de Dighter of thuis laten bezorgen op zaterdag 
of zondag. Dit geldt als u op de vrijdag besteld heeft. 

MAANDAG/ DINSDAG/ WOENSDAG/ DONDERDAG: GESLOTEN.

De voorwaarden

geserveerd met een ciabatta broodje en tonijn crème

VLAAMS STOOFPOTJE (2st)
met Zeeuws stamppotje

VARKENSMEDAILLONS MET PARMAHAM (4st)
en bospaddenstoelen jus 

ZALM FILET (4st)
met wasabi sesam en teriyaki

KABELJAUW FILET PAPILLOTTE (4st)
gemarineerd met kerrie masala en kokos en limoen blad

Dessertje

punt appeltaart
voor de liefhebbers nog een puntje appeltaart na voor bij de koffie € 3.50 p.p 

Wijnen

ROOD
Vinotage  € 15,-

Merlot       € 18,- 

WIT 
Vinotage         € 15,-

Pinot grigio   € 18,-    

Bieren € 4,50 

Bieren € 4,50 per stuk

Duvel
Westmalle Tripel
Leffe (blond/bruin)

 

Vlissingen 700 
(blond/donker)
La Chouffe
Desperado

   

BUIKSPEK (gemarineerd) (4st)
Indonesische wijze bereid

KIPPENVLEUGELTJES(4st)
(zoet pittig gemarineerd)

Vega / vegan hoofdgerecht € 15 p.p

DIGHTERS VEGAN STOOFPOTJE

met linzen kokos en diverse zeeuwse groente geserveerd met een zeeuws 
stampotje met huisgerookte vegan boter

Afhaaladres: De Dighter, Bellamypark 30, 4381CK, Vlissingen     |     www.dedighter.nl    |     0613132615 of 0118-851507

Bestellen? Bel: 0613132615 of 0118-851507 

Apart / los te bestellen voor de vegan / vegetariërs 


