TAPAS VEGETARIANAS / VEGETARISCHE TAPAS
Pan con tomate
Geroosterd brood met knoflook en tomaat, Catalaanse specialiteit

4,50 €

Pan con alioli
Geroosterd brood met aioli (knoflooksaus)

4,50 €

Pan con pimiento
Geroosterd brood met geroosterde paprika

6,00 €

Aceitunas verdes
Groene olijven

5,50 €

Queso manchego
Kaas uit La Mancha van geiten-, koe- en schapenmelk

6,50 €

Tomate semi-seco
Zongedroogde tomaten

6,50 €

Alcachofas confitadas en aceite de oliva
Ingemaakte artisjokken

5,50 €

Patatas bravas
Gefrituurde aardappelblokjes met licht pikante saus

5,50 €

Patatas fritas con aioli
Gefrituurde aardappelblokjes met licht pikante saus

5,50 €

Ensaladita de remolacha roja, manzana, nueces y aioli
Slaatje van geraspte rode biet, appel, walnoten en alioli

5,50 €

Pimientos de Padrón con sal marina
Gegrilde, zachte groene pepertjes uit Padrón met zeezout

6,00 €

Tortilla
Spaanse omelet met aardappelen

5,50 €

TAPAS DEL MAR / VIS EN ZEEVRUCHTEN
Pescaditos fritos
krokante, gefrituurde kleine visjes (spiering)

4,50 €

Pulpo en vinagre
In azijn ingelegde inktvis

8,00 €

Boquerones en vinagre y aceite de oliva
Ingelegde ansjovisfilets

4,50 €

Tigres
Mosselkroket in de schelp, Galicische specialiteit

6,00 €

Calamares a la romana
Gepaneerde, gefrituurde inktvisringen

5,50 €

Gambas a la plancha
Gegrilde gamba’s, vanaf 3 stuks (prijs/stuk)

2,50 €

Almejas a la marinera
Venusschelpjes in witte wijn

7,00 €

TAPAS DE CARNE / TAPAS MET VLEES
Jamón serrano
Spaanse gerookte bergham

6,50 €

Pan con tomate y jamón
Geroosterd brood met knoflook en tomaat en serranoham

9,00 €

Fuet
Droge Spaanse worst

5,00 €

Chorizo
Sneetjes chorizoworst (koud)

5,00 €

Albóndigas en salsa de tomate
Gehaktballetjes in tomatensaus

5,50 €

Pinchos Morunos
Moorse lamsspiesjes

7,50 €

Alas de pollo con miel y anís
Kippenvleugeltjes met honing en anijszaadjes

6,00 €

Datiles envueltos en tocino
Dadels in een jasje van bacon

5,50 €

TAPAS MIXTAS
Assortiment koude tapas:
serranoham, fuet, chorizo, boquerones, zongedroogde tomaten, olijven, Manchegokaas

13,00 €

Melón con jamón
Meloen met serranoham

13,00 €

ENSALADAS / SALADES
Ensalada Mixta
sla, tomaat, komkommer, lente-ui, paprika, appel, olijfolie, sherry-azijn

6,00 €

Ensalada de la casa / salade van het huis
gesauteerde champignons en serranoham, cabrales (blauwgeaderde kaas), sla, komkommer,
paprika, tomaat, appel, lente-ui, balsamicocrème

13,00 €

SURTIDO DE TAPAS
Assortiment tapas in twee gangen, koud en warm:
serranoham, fuet, chorizo, boquerones, zongedroogde tomaten, olijven, Manchegokaas,
tortilla, patatas bravas, gamba, calamares a la romana, kippenvleugeltjes met honing en anijs (of
tigres), albóndigas, slaatje
Vanaf 2 personen, prijs per persoon

25,00 €

IVA y servicio incluido
Btw en bediening inbegrepen
Allergie of intolerantie? Wij helpen u graag!

DEL HORNO / EENPANSGERECHTEN UIT DE OVEN
Paella Mixta
Paella met lamsvlees en zeevruchten
Vanaf 2 personen, prijs per persoon. Bereidingstijd: 40 minuten

23,00 €

Paella de marisco
Paella met zeevruchten
Vanaf 2 personen, prijs per persoon. Bereidingstijd: 40 minuten

22,00 €

Fideuá
Variant op paella, met pasta in plaats van rijst
Vanaf 2 personen, prijs per persoon. Bereidingstijd: 35 minuten

21,00 €

Zarzuela
Vis, schelp- en schaaldieren in een tomatensaus, geserveerd met brood en aioli
Vanaf 2 personen, prijs per persoon. Bereidingstijd: 35 minuten

23,00 €

PLATOS PRINCIPALES / HOOFDGERECHTEN
CARNES / VLEESGERECHTEN
Chuletas de cordero con salsa de tomillo y romero
Lamskoteletjes met een roomsausje met tijm en rozemarijn

22,50 €

Entrecot con salsa de Cabrales
Runderentrecote met een roomsausje met blauwgeaderde kaas uit Asturias

23,50 €

PESCADOS Y MARISCOS / VIS EN ZEEVRUCHTEN
Calamares a la romana
Gefrituurde, gepaneerde inktvisringen

13,00 €

Camarones o gambas ‘Casa de las tapas’
Scampi of gamba’s met een roomsausje met serranoham, appeltjes, saffraan en amandelen

22,50 €

Gambas a la plancha
Gegrilde gamba’s met knoflook

18,50 €

Carabineros a la plancha
Grote gegrilde gamba’s met knoflook

33,00 €

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een slaatje en verse frieten,
behalve calamares a la romana: slaatje, brood
Extra portie frieten: 3,50 (enkel als supplement bij hoofdgerechten)

DESSERTS / POSTRES
Crema Catalana / Catalaanse custard met laagje gekarameliseerde suiker

6,00 €

Dama blanca / vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom

6,00 €

Café helado / koffie met mokkaroomijs en slagroom

6,00 €

Postre de la casa / dessert van het huis (roomijs met meringue uit de oven)

7,00 €

Churros con chocolate / gefrituurd soezendeeg met warme chocoladesaus

6,00 €

Sorbete de pera / perensorbet (laag lactosegehalte)

6,00 €

