magnum

8.50

Chef’s blanche

9.50

gegrilde meloen

8.50

witte choco | bosbessen
choco-spongecake

vanille-ijs | madeleine | choco-saus

crumble | yoghurt-ijs

kaasplankje

selectie van de chef | kletzenbrood

12.50

Bij thoms werken we het liefst met
producten en leveranciers uit de
buurt en koken we altijd met
seizoensproducten.
dat vinden wij het lekkerst.

Wachtwoord WiFi : neverleavethoms
Bel ons : 010-2109435
Meent 131-129
3011 JH Rotterdam
Email : info@thoms.nu

zondag t/m donderdag
10.00 - 01.00
vrijdag & zaterdag
10.00 - 02.00

Raadpleeg de bediening voor informatie over allergenen
Volg ons op

Tag ons op

Het is niet mogelijk voor groepen om apart af te rekenen, gelukkig regel
je het gemakkelijk onderling met internet-bankieren ;)

DINER

NAGERECHT

3 GANGEN

menu

Wilde zeebaars in zoutkorst met frites en
seizoensgroenten. Vanaf 4 personen
voor €34,50 per persoon.
Minimaal 2 dagen van te voren reserveren.

wisselt

HOOFDGERECHT

EEN HEERLIJK MENU bekokstoofd DOOR
ONZE CHEF! HIJ MAAKT EEN WISSELEND
MENU AFHANKELIJK VAN HET VERS-AANBOD
VAN ONZE LEVERANCIERS.

VIS |

SLIpTONG 3 stuks

19.50

zalmlende OP ROOKPLANK

22.50

BLACK TIGER gamba’s

24.50

fruit de mer WARM vanaf 2 p.

35,-P.P.

HELE KREEFT 500 GR.

36.50

In roomboter gebakken | peterselie

VOORGERECHT
soep van de dag
VIS |

zalmtartaar

WASABI mayo | SESAMKROKANTJE | wakame

GAMBA’S AL AJILLO

chilipeper | knoflook | landbrood

MOSSELEN

chilipeper | kokos | witte wijn

SALADE KROKANTE KIP
cashew noten | radijs | parmesan

CARPACCIO VAN RUND

spekjes | TRUFFELMAYO | kappertjes
VEGA |

14.50

19.50

kwartel ei | cornichons | crostini

gevulde portAbellA
Blue D’AUVERGNE | spinazie | dadels

crostini

gepocheerd ei | parmezaan
hollandaisesaus | kruidensla
optioneel parmaham +€1

Vega salade
geitenkaas | watermeloen | BASILICUM

kreeft | Noordzee krab poten
black tiger | mosselen | pelgarnalen
aioli | cocktailsaus

9.50

HALVE KREEFT 250 GR.
STEAK TARTAAR

SWEET CHILI | PAKSOI | NOODLES

9.50

16.50

rode curry | kruiden sla
Vlees |

wisselt

OESTERS
HALF DOZIJN

sjalot | prei | Mosterd dille schuim
gepofte aardappel

rode curry | Tomaat | Amandine

Ons vlees is vlees met de kwaliteit van vleesch! wij hebben een
authentieke slager die speciaal rijp vlees voor ons geselecteerd met
een randje vet, een mooie mamering en zachte bijt.

VLEES |

krokant spek | tomaat | augurk
GEKARAMELISEERDE UI | oude kaas frites |
Thoms kruidenmayo

9.50

ALLE GERECHTEN MET HET ICOON

KOMEN UIT DE MIBRASA

16.50

met de hand geselecteerde chuckroll. door onze slager
kay de jong & vader, grof gedraaid met alleen zout & peper
en zonder kleur of smaakstoffen.

10.50

SATEH VAN RUND

18.50

11.50

POUSSIN KIPPETJE

18.50

8.50

THOMS STEAk

18.50

8.50

PROCUREUR

21.50

DENVER STEAK

22.50

CôTE DE BOEUF 800 GR. vanaf 2 p.

34,-P.P.

ravioli van kroten

17.50

pindasaus | gadoGADO | CASSAVE

bonne femme | frites

CHIMICHURRI | SEIZOENSGROENTEN | FRITES

ZOETE AARDAPPEL | linzen | greenpeez

11.50

PEPERJUS | SEIZOENSGROENTEN | FRITES

PADDESTOELEN | FRITES

MIBRASA
ONZE MIBRASA HOUTSKOOL OVEN ZORGT VOOR EEN UNIEKE
ROOKSMAAK. HIJ VLAMT TOT WEL 400 C EN GEEFT
AUTHENTIEKE SMAKEN EN EIGENHEID AAN
VLEES, VIS EN GROENTEN.

angus burger

VEGA |

maanzaad | PARMEzaan | VIERGE OLIJFOLIE

