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Proef onze heerlijke huisgemaakte
Sangria op basis van rode wijn of cava

Werken bij TR3S ?

JANUARI 2022
TRESTAPAS.COM

Lijkt het jou leuk om ons team te komen
versterken? Solliciteer makkelijk en snel
op www.werkenbijtrestapas.nl. Wij bieden
verschillende jobs aan.
Zowel in de keuken, bediening, interieur
verzorging als op ons hoofdkantoor. Daarnaast
zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden
en investeren wij graag in ons team. Zo doen
wij mee aan bepaalde trainingen en zorgen
wij eens in de zoveel tijd voor een gezellig
bedrijfsfeestje.

Scan hier

om makkelijk en snel
te solliciteren!
Op onze locaties vind je meerdere TR3S art stukken terug in onze uitstraling.

The beginning
TR3S Tapas & Winebar is ontstaan in 2015 op het

Ook Amersfoort is een TR3S locatie rijker. TR3S

horecaplein in Tiel. Met de jaren is het concept

Amersfoort is tevens de grootste locatie, waar maar

steeds gegroeid. TR3S is dan wel in 2015 geopend,

liefst 200 zitplaatsen zijn. Zo telt TR3S inmiddels 6

toch zijn de grondleggers en familie al veel langer

locaties in diverse plaatsen van het land. Wij kijken

in het vak. Familie de Jongh opende al in 1980

er naar uit om in de toekomst nog meer locaties te

haar deuren in Meteren aan de Rijksstraatweg.

kunnen openen. Heb je nog tips of ideeën waar

Dit was destijds een nostalgische theeboerderij.

TR3S zeker ook haar deuren moet openen? Laat het

Na grondig verbouwen, maakten ze hier een mooi

ons dan gerust weten!

cafe en restaurant van. Ook kon je hier terecht voor
feesten en partijen. Nadat locatie Tiel een succes
bleek te zijn, volgde Meteren al snel als 2de TR3S
locatie. Daarna volgde locatie Veenendaal aan de
Corridor en vervolgens is in 2019 TR3S Barneveld
geopend in een mooi monumentaal pand midden
in het centrum. In 2020 heeft de locatie Tiel
weer haar deuren geopend op het horecaplein.

Wist je dat je bij TR3S na het diner ook terecht
kan voor

een lekkere

Kom jij ons versterken? Scan de QR-code.

borrel met een bite?

Houd er alleen rekening mee dat per locatie de
sluitingstijden kunnen wijzigen. TR3S is inmiddels
de plek om tapas te eten met vrienden, familie
en collega’s. Ook is het geschikt voor grotere
gezelschappen.

Bedankt voor je bezoek
en hopelijk tot snel

Een heerlijke kan sangria Verano gemaakt van rode wijn, sinas, likeur 43 en vers fruit. Ook per glas te bestellen of gewoon lekker voor thuis.

Hi there tapas lover!

Aalst

Amersfoort

Barneveld

Maasdijk 1

Stadsring 69

Raadhuisplein 56

Leuk dat je komt genieten van onze wereldtapas!

5308 JA Aalst

3811 HN Amersfoort

3771 ER Barneveld

Je hebt de mogelijkheid om 3 gerechtjes per

+31 (0)418 304 010

+31 (0)33 208 21 00

+31 (0)342 22 10 20

persoon per ronde te bestellen. Dit is inclusief

info@trestapasaalst.nl

info@tresamersfoort.nl

info@tresbarneveld.nl

alle desserts. Deze zijn 2 per persoon per ronde.

Meteren

Tiel

Veenendaal

Rijksstraatweg 80

Plein 2

J.G. Sandbrinkstraat 5

4194 SL Meteren

4001 LJ Tiel

3901 EW Veenendaal

+31 (0)345 56 93 27

+31 (0)344 22 91 00

+31 (0)318 309 419

info@tresmeteren.nl

info@trestiel.nl

info@tresveenendaal.nl

WWW.TRESTAPAS.COM

1 liter of zelfs in XL formaat! Daarnaast is het ook

is zondag tot en met donderdag tot 22.00 uur

nog mogelijk om een lekker flesje mee naar huis te

geopend, op vrijdag & zaterdag maar liefst tot 23.00

nemen.

uur!

Save water drink Sangria!

Worry less eat more TR3S!

Vanaf 8 personen kun je 2 gerechten per persoon

Heb je al kennis gemaakt met onze huisgemaakte

Onze keukenbrigade doet elke keer weer zijn best

per ronde bestellen. Wij adviseren gevarieerd te

Sangria? Ga je dan voor de Verano (rood) of de

om zo nu en dan specials buiten de kaart om te

bestellen. Houd er rekening mee dat niet alles

Cubana (geel)? Verkrijgbaar per glas of per kan,

serveren. Vraag je gastheer of gastvrouw!

tegelijk geserveerd wordt maar wat klaar is op
tafel komt.
Keuzestress? Vraag de gastheer of gastvrouw
een rondje van de chef te serveren. Voor de kids

TR3S TAPAS & WINEBAR · AALST · AMERSFOORT · BARNEVELD · METEREN · TIEL · VEENENDAAL

hebben wij een aparte menukaart. Onze keuken

Onbeperkt genieten van diverse wereld tapas

Volwassenen en 13+

€ 32,85 p.p.

gerechten voor een vaste prijs per persoon voor

8 t/m 12

€ 14,95 p.p.

jong en oud inclusief desserts. Bij verspilling

4 t/m 7

€ 9,95 p.p.

wordt er 1 euro per gerecht in rekening gebracht.

0 t/m 3

Gratis
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9 780201 379624
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VEGGY
Pinchos bruschetta
Vietnamese mini loempia’s
Mini tomatensoepje
Nacho’s met tomatensalsa,
gesmolten kaas en zure room
Oude kaas kroketjes
Knoflookchampignons
Bakje friet met mayonaise
Zoete aardappelfriet met
truffelmayonaise

Cocktails & wine
Neem een kijkje op onze drankenkaart voor
de lekkerste cocktails. Staat je drankje er niet
tussen? Vraag ernaar! Bijna al onze wijnen gaan
per glas, neem snel een kijkje op onze wijnkaart.

O’orignal
Het tafelwater van TR3S is van O’original. Het leuke
aan O’original is dat zij een zuiveringssysteem
installeert op locatie. Hierdoor wordt er gebruik
gemaakt van lokaal water. Dit water wordt door
ons extra gezuiverd en gebotteld, zowel plat als
bruisend. Direct van de bron bij jouw op tafel! Wij
serveren geen kraanwater.

The best wines are those
you drink with friends...

Sangria olijven
Flatbread met tzatziki
Crispy cauliflower
Pimentos de padron

TR3S & Roll!
TR3S CAFÉ, de plek om je feestje te vieren.
Sfeervolle ruimte en een leuk team dat voor je
klaar staat. Tevens is TR3S CAFÉ ook te reserveren
voor vergaderingen en bijeenkomsten. Vraag onze

Franse uiensoep met hartige pastry

collega’s voor de mogelijkheden.
TR3S CAFÉ is op dit moment te vinden in
Aalst, Amersfoort, Meteren en Veenendaal!
Wie weet volgen er binnenkort nog meer!
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Wine makes daily living
easier, less hurried, with
fewer tensions and more
tolerance...

FISH

FAVORITES

THE
AFTERPARTY
Appelcrumble met vanilleroom
Cakebeslag met lange vingers
Churros met kaneelsuiker en chocopasta
Spekkoek met kaneelijs

Maak je avond compleet met deze heerlijke Monchou met kersen en bastogne.

Allergenen

Sorbet met vers fruit

Pinchos tonijn

Wist je dat wij goed rekening kunnen houden

Voor ons is het erg belangrijk dat gasten met

met allergieën? Zo kun je met een gerust hart

allergieën of andere bijzonderheden ook lekker

Zalmtartaar met limoenmayonaise

gerechten van de kaart bestellen. Vraag naar onze

uitgebreid kunnen dineren. Hier doen wij dan ook

allergenenkaart bij je gastheer of gastvrouw.

ons uiterste best voor.

Garnalencocktail
Tonijn sashimi, met sesam-soja
dressing en wakamé
Gamba’s pil pil in knoflookolie
Gebakken zalmfilet met
dillemayonaise
California crushi
Gefrituurde garnalen
Calamares
Pinchos botervis
met limoenmayonaise

MEATLOVERS
Pinchos met tartaar van carpaccio

Monchou met kersen en bastogne
Crème brûlée
Chocolademousse
Chocobrownie met karamel-zeezout
en warme chocoladesaus
Flatbread Nutella met roodfruit
Spaans wentelteefje

Ossenhaaspuntjes in
ketjapsaus met rijst

Mini carpaccio
Mini biefstuk met pepersaus
Serranoham met meloen
Kip dumplings met soja
Krokante kipreepjes
Kip Madras
Chorizo kroketjes
USA burger met
cheddar en BBQ saus

Brioche crispybacon
met pickles

Jarig of iets leuks te vieren?
Wij hangen graag de ballonnen voor je op! Ook

Yakitori spies met noodles
Smokey kipburger
American hotdog
Loaded fries pulled chicken

Liefde is...

Dame blanche

maken wij er een feestje van tijdens het dessert.
Om je diner echt feestelijk te maken, hebben wij
ook heerlijke bubbels op de kaart staan.

Frietje stoofvlees
Geitenkaas omwikkeld met
spek en honing
Flatbread Turkse
döner met tzatziki

Flatbread pulled chicken
Ravioli met bolognese saus
Ensalada Rusa

Kipsaté met nasi

There is no sincerer love
than the love of food.
Cadeaubon
Wist je dat wij onze eigen cadeaubonnen verkopen

Schnitzeltje stroganoff
Jack Daniel’s ribs

samen bij Tr3s eten

en deze op alle locaties in te leveren zijn? Daarnaast
zijn ze onbeperkt geldig en je kunt zelf het bedrag
bepalen. Leuk om te geven maar ook om te krijgen!

Vraag je gastvrouw of gastheer naar een passende wijn voor bij de door jouw gekozen tapas gerechtjes.
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