
Vegetarische tapas

Desserts

Pan tostado con tomate y ajo
geroosterd brood met tomaat en knoflook

34 4,90€

Vis tapas

Sardinas Asadas
gegrilde sardientjes

06 7,50€

Revuelto gambas y espinacas
roerei met garnalen en spinazie

11 5,90€

Gambas plancha
gambas van de bakplaat

07 8,90€

Calamares
gefrituurde inktvis

12 5,90€

Gambas ajillo
gambas in knoflookolie

08 8,00€

Tortitas de Camarón
kikkererwtendeeg met garnalen

13 6,90€

Boquerones en vinagre
ansjovis in het zuur

09 5,20€

Pulpo
octopus

14 14,00€

Boquerones fritos
gefrituurde verse ansjovis

10 5,50€

Huevos rellenos
gevulde eieren met tonijn (2 stuks)

16 4,20€

Empanadas atun
pasteitjes met tonijn

15 7,50€

Berenjenas fritas con miel
gefrituurde aubergine met honing

38 4,90€

Croquetas de queso de cabra
kroketjes met geitenkaas

40 4,90€

Patatas bravas alioli
Spaanse aardappel met aioli

35 4,20€

Empanadas vegetariano
vegetarische pasteitjes

39 7,50€

Tortilla española
Spaanse omelet

37 6,50€

Esparragos a la plancha
gegrilde groene asperges

41 4,20€

Patatas bravas bravas salsa
Spaanse aardappel met bravassaus

36 4,20€

Vlees tapas

Soepen

Datiles con bacon
dadels omwikkeld met gerookte bacon

18 6,90€

Costillas de cerdo
gemarineerde ribbetjes

19 6,90€

Jamon iberico
iberico ham

20 19,50€

Pinchitos de pollo
stokjes sate van kippendij

17 6,50€

Sopa de Pescado
vissoep van schaaldieren

32 5,50€

Gazpacho
koude soep van biologische groenten

33 3,50€

Pimientos Rellenos
gevulde paprika met stoofvlees

5,9027 €

Charcuterie Iberico Tabla
vleesplank van Iberico vleeswaren

22 12,90€

Carne con ajos
lamsbout met knoflook

25 8,90€

Croquetas con jamon iberico
kroketjes met iberico ham

24 4,90€

Albondigas
gehaktballetjes in tomatensaus

23 6,90€

Empanadas carne
pasteitjes met vleesvulling

26 7,50€

Chorizo frito
gegrilde pittige worstjes

21 6,50€

Chuletitas de cordero
lamskoteletjes

28 9,50€

Filetes con pan tostado
biefstukjes met geroosterd brood

31 9,50€

Pollo con salsa
kippendijen in tomaten saus

29 7,50€

Alittas de pollo
krokante kippenvleugels

30 5,50€

Koude tapas

Ensaladilla Rusa
salade met tonijn en groenten

01 4,90€

Pan espanol con alioli
Spaans brood met aioli

4,5000 €

Olivas
gemarineerde olijven

03 4,50€

Tabla de quesos
kaasplankje van 3 verschillende Spaanse kazen

02 11,50€

Ensalada de Endivias y Roqueffort
salade van witlof met blauwe kaas crème

05 4,90€

Ensalada vegetariana  
gemengde salade, vega

04 7,20€

Escalibada
gegrilde groentensalade met geiten kaas

43 6,90€

Pimientos de Padron
gefrituurde paprikas uit Padron streek D.O.

42 5,50€

Champiñones ajillo
champignons in knoflook saus

44 5,50€

Queso frito
gefrituurde schapenkaas

45 6,00€

Spaanse chocoladetaart
Spaanse chocoladetaart met slagroom

Creme catalana
Catalaanse pudding, gebrande suiker en 
bolletje  ijs

Copa de helado con nata
vanilleijs met slagroom

Sorbet de melocoton con cava
Sorbet perzikijs met Spaanse cava

Churros rellenos de crema de cacao 
warme churros gevuld met chocolade

7,50

7,50

7,50

9,50

8,50

€

€

€

€

€


