
RUNDERCARPACCIO CLASSICO
pesto. rucola. pijnboompitjes. parmezaanse kaas

RUNDERCARPACCIO IBIZA
truffelmayonaise. rucola. pijnboompitjes. oude 

kaas

COURGETTE-CARPACCIO
gegrillde courgette. feta. zongedroogde tomaatjes. 

kruidenolie

ZALMCARPACCIO
kappertjes. gekonfijte amsterdamse ui. milde 

mierikswortel-mayo

TOMATENSOEP
toscaanse groenten

HELDERE GROENTENSOEP
seizoensgroenten. kruiden

CHAMPIGNONSOEP
verse champignons

CAESAR SALADE
gegrilde kip. gekookt ei. parmezaan. croutons. 

anjovis. caesar-dressing

GRIEKSE SALADE
tomaat. komkommer. paprika. amsterdamse ui. 

olijven. feta. croutons. groene kruidendressing

GEGRATINEERDE CHAMPIGNONS
room. groene kruiden. ui. kaas

NACHO IBIZA
nacho’s uit de oven. kaas. tomatensaus. crème 

fraîche

IBIZA BEACH BURGER
100% iers rund. sla. gekarameliseerde ui. tomaat. 

augurk. bacon. mosterd. bbq-saus

BORA BORA (CHEESE) BURGER
de ibiza beach burger met een plakje cheddar 

NO MEAT NO FISH BURGER
vega burger. sla. gekarameliseerde ui. tomaat. 

augurk. mosterd. bbq-saus

EIVISSA HOME MADE RIBLETS 450 GR
slow cooked gemarineerde riblets. gelakt met 

zoete soya en chilisaus

POLLO LOCO
gebakken kippendijen in pindasaus

POLLO PIRI PIRI
hete kippendijen

SCHNITZEL WIENERART
original. citroen, ansjovis. kappertjes

ZIGEUNERSCHNITZEL 
stroganoffsaus 

JÄGERSCHNITZEL 
spekjes. champignons. amsterdamse uiensaus

PAELLA GEMAAKT NAAR IBIZA RECEPT
keuze uit paella veggie. paella kip. of paella vis

ZALMFILET
vers. op de huid gebakken in de oven. groene 

kruidenolie. citroen

PIZZA MARGHERITA
tomaat. basilicum. kaas

PIZZA CARPACCIO
truffelmayonaise. pijnboompitten. 

rucola. parmezaan

PIZZA FRUTE DI MARE
zeefruit. kappertjes. 

olijven. kaas

BANOFFEE PIE
bastognekoek. banaan. karamel 

CRÈME BRÛLÉE
vanille custard. gekarameliseerde suikerlaag

CHOCOLOLLY
frambozen-ijs. stevige laag witte chocolade 

BROWNIE
amerikaans chocolade dessert

COOKIE DOUGH
koekbodem. cookie dough ijs

MANGOTAARTJE
tropisch mango-gebakje

DAME BLANCHE
vanille-ijs. chocoladesaus 

CHEESECAKE
crunchy koekbodem. zachte romige vulling 

TRICOLORES
sorbetijs van aardbei. citroen. sinaasappel

APPELFLEUR
appeltaartje naar grootmoeders recept

CHOCOLADEMOUSSE
pure chocolade

BERLINER BOL
duits gebak met vulling van gele room

VOOR

HOOFD DESSERT

ITALIAANSE BOL MET AIOLI | +2,95

BIEFSTUK 150 GR/300 GR | +2,50/+12,50

medium/rare gebakken. met keuze uit pepersaus. 

stroganoffsaus. rode wijn jus. gebakken ui. 

champignons. salade. brood of friet

SISSENDE GAMBA’S 6/12 ST | +2,50/+12,50

easy peel gamba’s 16/20. gemarineerd in 

knoflook en kruidenolie

EIVISSA HOME MADE RIBLETS 900 GR | +8,00

slow cooked gemarineerde riblets. gelakt met 

zoete soya en chilisaus

CREATE YOUR SALAD | +2,50

keuze uit: lente ui. rode ui. tomaat. komkommer. 

gerookte zalmsnippers. garnalen. feta. gegrilde 

kip. biefreepjes. olijven. croutons. wakame. 

diverse dressings

CREATE YOUR BURGER | +2,50

keuze uit: 100% rund. vegaburger. rode ui. tomaat. 

komkommer. augurk. bacon. zalmsnippers. ched-

dar kaas. gekarameliseerde rode ui. gegrilde 

courgette. vegakaas. ketchup. mayonaise. 

mosterd of bbq saus

PETIT GRAND DESSERT 6 STUKS | +7,50

kies drie extra desserts

KINDERMENU T/M 10JR | 9,99

soepje naar keuze. 

frietjes. kippenvleugeltjes, bitter-

ballen of frikandelletjes. appelmoes

1 dessert naar keuze

GESERVEERD MET FRIETJES. 
MAYO. FRISSE SALADE

KIES ER DRIE! WIJ MAKEN 
EEN PETIT GRAND DESSERT

U HEEFT DE MOGELIJKHEID OM UW MENU AAN TE 
PASSEN OF EXTRA GROOT TE MAKEN. KIES DAN 
UIT ONDERSTAANDE MOGELIJKHEDEN:

3-GANGEN
19,99
of 22,50 op do-zo

v.a. 18:00u



IBIZA TILBURG IS VERKOZEN TOT LEUKSTE RESTAURANT VAN 
BRABANT 2018
Dat wij hier erg trots op zijn hoeft geen betoog, want als wij namelijk 

iets proberen na te streven dan is het wel dat we als ‘leuk’ worden 

gezien. We gaan proberen om alleen maar leuker te worden en 

vinden het helemaal niet erg als dat we van onze gasten daar tips 

voor ontvangen, bijvoorbeeld via de viltjes.

WERELDBEROEMD: DE COCKTAILS VAN IBIZA TILBURG
De keuze is reuze en altijd vers gemaakt. Zowel met als zonder 

alcohol, desgewenst ook als groepscocktail verkrijgbaar. Onbekend 

met cocktails? Bestel een cocktail-proeverij ter kennismaking en je 

weet in no-time welke cocktails het beste bij jou passen.

CADEAU IDEE?
Op zoek naar een leuk cadeau voor een verjaardag of als 

relatiegeschenk? Wij verkopen dinerbonnen die leuk vormgegeven 

zijn in de vorm van een vliegticket.

IETS TE VIEREN?
Ibiza Tilburg is the place to be! Je kunt bij ons prima terecht om iets 

te komen vieren. Wil je verzekerd zijn van een loungebank? Dan is 

reserveren vanaf 22.30 uur mogelijk voor gezelschappen van minimaal 

8 personen. Naast een drankje zijn er ook borrelbites verkrijgbaar, 

zodat er desgewenst tot in de late uurtjes gevierd kan worden.

ONZE REGELS & SERVICE
Op het moment dat je als gast Ibiza Tilburg betreedt dan gaan wij er 

van uit dat je op de hoogte bent van de regels zoals die hier gelden, 

met name het alcoholbeleid. In alle gevallen waarin niet is voorzien 

beslist de leidinggevende bindend. Mocht er onverhoopt iets niet 

gaan zoals gewenst meld dit dan direct bij een medewerker. Alleen 

dan kunnen wij zaken die om een snelle reactie vragen meteen 

oplossen

INFORMATIE OVER HET EILAND
Op onze website www.ibizatilburg.nl is alle info te vinden over Ibiza 

Tilburg, maar ook kun je hier informatie vinden mocht je voornemens 

te zijn om naar het eiland Ibiza te gaan. Natuurlijk kun je ook bij ons 

terecht om te informeren naar de ervaringen die wij aldaar hebben 

opgedaan.

EIVISSA
CALA
LLONGA

SAN AGNÈS

SAN ANTOINIO

SAN JUAN

SAN LORENZO
SAN CARLOS

BAMBUDDHA GROVE

MERCADILLO
LAS DALIAS

SLUIZ

ES CUBELLS

SA TRINXA

CALA BASSA BEACH CLUB

CAFE DEL MAR
OCEAN CLUB

BLUE MARLIN

SAN 
JOSE

SAN 
JORDI

PLAYA D’EN 
BOSSA

SUNSET
ASHRAM

HIPPY 
MARKET

ES VEDRÁ

JOCKEY CLUB SALINAS

OVER IBIZA TILBURG

zoet

fris, zuur

fruitig 

romig

DE 10 POPULAIRSTE

BLUE IBIZA | 4,95

bombay sapphire, blue curaçao. ananassap

SEX ON THE BEACH | 6,75

eristoff vodka. peachtree-likeur. sinaasappelsap. ananassap. 

cranberrysap. grenadine

LONG ISLAND ICED TEA | 8,25

bacardi carta blanca. eristoff vodka. bombay sapphire. sauza 

tequila. cointreau. limoensap. citroensap. cola

PIÑA COLADA | 6,75

bacardi pineapple. bacardi carta oro. cocos-likeur. 

ananassap. kokos pure

MOJITO CLASSIC | 6,50

bacardi carta blanca. limoensap. rietsuikersiroop. munt. 

afgetopt met sourcy rood

BASTARD | 8,50

likeur 43. eristoff vodka. passievrucht-likeur. limoensap. verse 

passievrucht. afgetopt met sourcy rood

FOREVER 16 | 8,75

eristoff vodka. sourz apple. vanille-likeur. citroensap. flugel. 7up

SEX ON IBIZA | 7,75

malibu, cocos-likeur, ananassap. grenadine

COLOMBIANA | 7,75

eristoff vodka. peachtree-likeur. cointreau. limoensap. 

sinaasappelsap

PORNSTAR MARTINI | 6,75

eristoff vodka. vanille-likeur. passievrucht pure. 

vanillesuikersiroop

SCAN DE QR-CODE VOOR ONZE 100+ 
COCKTAILS EN ANDERE DRANKEN

kruidig

sterk

Ibiza Tilburg heeft als doel om de sfeer van het eiland Ibiza dichter 

bij huis aan te bieden. Je kan er dineren en borrelen onder het 

genot van een heerlijke Ibiza-sound, ondersteund door Ibicenzo 

sfeerbeelden op de diverse schermen. terwijl je ondertussen geniet 

van de cocktailbartenders die hun kunsten staan te vertonen.


