
Bestellijst

Taarten prijs

Pastel de nata Portugees roomtaartje per stuk 2,65€             

Pure chocolade&noten taart 12 puntjes 24,75€          

Pure chocolade&noten taart 6 puntjes 16,50€          

Pure chocolade&kokos taart 12 puntjes 23,50€          

Pure chocolade&kokos taart 6 puntjes 15,50€          

Passievruchten cheesecake 12 puntjes 19,50€          

Koffielikeur-chocolade cheesecake 12 puntjes 19,50€          

Loja's gevulde speculaastaart met amandellikeur 6 puntjes 14,50€          

Kokoskoek-taart met chocoladebodem, abrikozen 6 puntjes 14,50€          

en gedroogde cranberries    - glutenvrij -

Appeltaart met rozijnen 12 puntjes 19,50€          

Dadel-pistache-amandel plaatkoek 8-10 stukken 19,50€          

Bananenbrood met walnoten, cranberries en kokosvlokken per stuk 14,50€          

Pannacotta van sinaasappel met cranberry-kaneelcompote p/st, minimaal 6 4,95€             

Hapjes voor bij de borrel

Turkse köfte; spiesje van rundergehakt met pittige kruiden, p/stuk min. 15 1,25€             

met knoflookyoghurt

Kip-kerriepasteitjes; bladerdeeg met kip-kerrie ragout p/stuk min. 8 2,65€             

Kipstukjes in srirachasaus, gember, honing en sesamzaadjes 2 pers. 9,75€             

Gebakken ricotta met een salsa van tomaatjes voor 2 pers. 12,50€          

gemarineerd in Portugese paprikapuree met kappertjes

Albondigas; Spaanse rundergehaktballetjes in pittige tomatensaus p/stuk min. 15 0,95€             

Geroosterde druiven met rozemarijn met burrata en toast voor 2 pers 12,50€          

Spring rolls; rijstvel rolletjes gevuld met noodles, wortel, p/stuk min. 8 2,75€             

lenteui, bietenrasp, soja- en chilisaus 

Mini pastel de nata Portugees roomtaartje  (zoet hapje) p/stuk min. 15 1,00€             

vraag naar onze mogelijkheden: info@aminhaloja.nl  |   Loja verzorgt ook:  lunch, privé diners en feesten

Let op: bestellingen van deze lijst graag minimaal 4 dagen van te voren doorgeven. 
openingstijden: donderdag & vrijdag 11:00 - 17:30, zaterdag 9:30-13:30  |  andere dagen/tijden in overleg

www.aminhaloja.nl

bestellingen@aminhaloja.nl

06 - 23 24 20 94



Hartige taarten

Filodeegtaart gevuld met spinazie, feta en pijnboompitten 4-6 pers. 17,50€          

Quiche kip-kerrie met diverse groenten 4-6 pers. 19,50€          

Quiche met mozzarella, feta, olijven, gedroogde tomaat en oregano 4-6 pers. 19,50€          

Quiche met gerookte zalm, ricotta, dille, 4-6 pers. 23,50€          

spinazie en geroosterde tomaatjes

Hartige cheesecake; kaaskoekjesbodem met ricotta, mascarpone, 8 punten 19,50€          

olijven, gebroogde tomaat en div. groente   (koud)

Hartige taart met pompoen, zoete aardappel, mosterd en brie 8 punten 19,50€          

Soep - met brood

Zoete aardappelsoep - met een vleugje gember en chili - 750 ml 12,50€          

Harira - Marokaanse linzesoep met kikkererwten 750 ml 12,50€          

Knolselderij-chorizo soep 750 ml 12,50€          

Romige mosterdsoep met prei en Parmezaanse kaas 750 ml 12,50€          

Loja's High Tea

Diverse zoet en hartig, inclusief verse thee p.p. 19,50€          

In de winkel

elke week wisselende daggerechten, taartjes, wijn en ander lekkers!

vraag naar onze mogelijkheden: info@aminhaloja.nl
Loja verzorgt ook:  lunch, privé diners en feesten

Let op: bestellingen van deze lijst graag minimaal 4 dagen van te voren doorgeven. 
openingstijden: donderdag & vrijdag 11:00 17:30, zaterdag 9:30-13:30  |  andere dagen/tijden in overleg

www.aminhaloja.nl

bestellingen@aminhaloja.nl

06 - 23 24 20 94


