Menu

Tapas
Tapas menu

(enkel per tafel verkrijgbaar)
Voor
Manchego semi curado – chorizo – serrano – ensaladilla rusa – anchoas
Hoofd
Scampi con ajillo – albóndigas – patatas bravas - calamares - slaatje
28 €

Tapas menu ‘especial’

(enkel per tafel verkrijgbaar)
Voor
Pan tumaca – manchego – chorizo –jamón ibérico – lomo –
gamba’s met cocktailsaus – croqueta de trufa
Hoofd
Chopitos – albóndigas – patatas bravas – alitas de pollo –
brocheta de morcilla y chorizo – gamba’s a la plancha – slaatje
38 €

Koude tapas
Boquerones / ansjovis met olie en look

5€

Ensaladilla rusa / koud aardappelslaatje met tonijn, ei, groenten en olijven

6€

Melón con jamón / meloen met serranoham

7€

Ensalada con aguacate / gemengde sla met avocado

13 €

Hummus con picos / hummus met kleine grissini

6€

Manchego semi curado / jong belegen Spaanse schapenkaas

7€

Manchego curado / belegen Spaanse schapenkaas

8,5 €

Manchego al romero / belegen Spaanse schapenkaas met rozemarijn

8,5 €

Chorizo
Chorizo ibérico

6€
8,5 €

Salchichón / Spaanse salami

7€

Serrano / Spaanse gedrooge ham

9€

Ibérico / iberische ham

15 €

Lomo / gedroogde Spaans varkenshaasje

8,5 €

Spaanse bordjes
Serrano / Chorizo / Manchego / olijven

18 €

Iberisch bordje / Jamón / Cecina / Lomo / Chorizo / Manchego

25 €

Warme tapas
Sopa de espárragos / aspergesoepje

5€

Champiñones con jamón / paddestoelen met serranoham

5€

Calamares a la plancha / kleine inktvisjes met look en peterselie

7€

Chopitos / kleine gefrituurde inktvisjes

7€

Pimientos del padrón / kleine pittige pepertjes met grof zeezout

6€

Choricitos / kleine gebakken chorizoworstjes

6€

Morcilla / Spaanse bloedworst

7€

Brocheta de morcilla y chorizo / spies met Spaanse bloedworst en chorizoworstje

8€

Tortilla / spie Spaanse omelet met ui en aardappelen

5€

Albóndigas / gehaktballetjes met peterselie in een sausje van de chef

6€

Calamares / gefrituurde inktvisringen in een jasje met citroen en aïoli

6€

Scampi ajillo picante / gebakken scampi in een pikant sausje met look

7€

Alitas de pollo / gebakken kippenvleugeltjes op de wijze van de chef

6€

Lágrimas de pollo / gepaneerde kipfiletreepjes

7€

Tartar de salmón / tartaar van zalm

9€

Croquetas de pollo / kipkroketjes (2 stuks)

6€

Croqueta de camarones / garnaalkroketje

6€

Croqueta con trufa / truffelkroketje

4€

Croqueta de serrano / kroketje met serranoham

5,5 €

Croquetas de jamón ibérico / kroketjes met pata-negraham (2 stuks)

6,5 €

Croquetas de cecina / kroketjes met cecina (2 stuks)

6,5 €

Patatas bravas / aardappelblokjes met een pittig tomatensausje en aïoli

6€

Pan tumaca / geroosterde broodjes met tomatensalsa

6€

Scampi fritti / gefrituurde scampi

7€

Tigre / zeevruchtenkroketje in een mosselschelp

5€

Almejas con tomate / venusschelpen met een pittig tomatensausje

7€

Hoofd
Vol-au-vent
hoevekip / gehaktballetjes / champignons / romige saus

19 €

Pittige steak tartaar van lekker rundvlees /
fris slaatje / in olijfolie gebakken frietjes

23 €

Vis van de dag
zachte puree / warme groenten / saus

26 €

Gamba’s à la plancha met een slaatje en frietjes
à volonté (elke woensdagavond)

26 €
28 €

Paella marisco / paella met zeevruchten

20 €

Paella con verduras / vegetarische paella

18 €

Lekkere steak uit de Limousin

25 €

Filet puur

29 €

Côte à l’os voor twee personen

68 €

Ons vlees krijgt u op tafel met een fris slaatje, verse in olijfolie gebakken frietjes
en een sausje naar keuze: pepersaus / champignonsaus / béarnaise
Burrata met tomatenmengeling en verse basilicum

15 €

Kindergerechten
Spaghetti met een gezonde verse ragù

9€

Chipolataworst met wortelpuree

9€

Verse gepaneerde vis met frietjes of puree

10 €

Vol-au-vent met slaatje en verse frietjes

12 €

Gepaneerde kipfiletreepjes met slaatje en frietjes of wortelpuree

10 €

