LOKANTA PROEFLOKAAL
Menukaart
Op deze menukaart vind u zowel de traditionele Spaanse tapas als kleine
gerechten geïnspireerd op andere Mediterrane keukens. Alle gerechten en
sauzen zijn bereid in eigen keuken. Onze kaart verandert bijna dagelijks naar
gelang het aanbod van de visboer, slager en groenteboer. Klassiekers en
favorieten komen echter altijd terug! We zetten de kaart niet elke dag online
dus het kan zijn dat de kaart anders is wanneer u ons restaurant bezoekt.
Vragen over de gerechten en over eventuele dieetwensen en allergieën
beantwoorden we graag via de mail, info@lokanta-proeflokaal.nl.

Verrassingsmenu

27,50

Kunt u niet kiezen? Ga voor ons verrassingsmenu!
Een selectie van onze tapas geserveerd in 4 gangen
Inclusief brood met alioli, pata negra en manchego, 3 koude tapas, 6
warme tapas, salade en een dessert
Vanaf twee personen, prijs per persoon
(alleen per tafel te bestellen)

Suggestie: Bijpassend wijnarrangement met vier bijzondere wijnen

Om mee te beginnen

18,50

Pan con alioli – Brood met alioli

4,00

Almendres – gerookte en gezouten amandelen

4,50

Aceitunas – Gemarineerde olijven

4,50

Boquerones – In zuur gelegde ansjovis

5,70

Plato de Quesos - Kazen

Manchego con membrillo – Schapenkaas met kweeperen compote

6,65

Plato de tres quesos - Bordje met 3 verschillende soorten Spaanse

7,95

Plato de seis quesos - Bordje met 6 verschillende soorten Spaanse

13,95

Kaas
Kaas

jamones y salchichas – hammen en worsten
Jamón Serrano – serranoham

7,45

Pata Negra 5 bellotas – ham van het Iberico varken

15,55

Lomo Ibérico – Gemarineerde en gedroogde nek van het Iberico varken

7,95

Cecina de Léon – Gerookt en gedroogd rundvlees

11,95

Embutidos Variados – Bord met verschillende soorten ham en worst

17,95

Aanrader!

Tapas Frias – koud geserveerde tapas
Vegetariano - vegetarisch
Tortilla con tapenade de trufa – Spaanse tortilla met truffeltapenade
Ensalada Mixta - gemengde salade met paprika, komkommer, tomaat en

6,75
5,95

Espáragos verdes con salsa romesco – Groene asperges met

6,75

Remolacha con queso de cabra – Rode biet met geitenkaas en rode wijn

7,25

Calabacín a la parrilla con crema de alcachofa y perifollo – Gegrilde
courgette met kervel en crème van artisjok
Cuscús con zanahoria, cilantro y lima – Parelcouscous met wortel,

6,95

walnoot

romescosaus
reductie

koriander en limoen

5,25

Pescado – vis
Pimientos del piquillo con ensalada atun – rode puntpaprika gevuld met

6,75

Cangrejo de río con aguacate y salsa de cóctel – rivierkreeftjes met

8,45

tonijnsalade (2)

avocado en cocktailsaus

Carne – vlees
Foie Gras con vinagre de enebro y jerez – Sous-vide gegaarde foie gras

met een stroop van sherryazijn en jeneverbes

Presa Ibérico ahumado con coulis de frambuesa – Huisgerookt nekstuk

van het Iberico varken met frambozencoulis en pecannoten

12,50
8,95

Tapas Calientes – warm geserveerde tapas
Vegetariano – vegetarisch
Patatas con alioli – gefrituurde aardappeltjes met paprikapoeder en

6,50

Figos con queso cabrales y amendres – Vijgen met blauwe kaas en

6,75

Croquetas con queso de cabra, berenjena y pistacho - y pistacho –

6,75

alioli

amandelschaafsel (2)

Bitterballen met geitenkaas, aubergine en pistache
Espinacas con piñones y pasas – Spinazie met pijnboompitten en rozijnen
Pimientos de Padron - Gefrituurde groene pepertjes met grof zeezout

5,95
7,00

Pescado – vis
langostino rojo argentino – Wilde argentijnse garnalen (ongepeld) met

7,95

Dorada con aceite de berros - Dorade met waterkersdressing
Pez espada a la plancha con aceite ahumado - Gegrilde zwaardvis met

8,95
8,50

Mojama con una vieira y aceite de albahaca - Gezouten en gedroogde

9,95

knoflook en peterselie (4)
gerookte olijfolie

tonijn met een gebakken coquille en basilicumolie
Pulpo a la Gallega – Octopus op Galicische wijze met aardappel en
olijfolie
Almejas al horno con ajo y perejil - Gebakken tapijtschelpjes met
knoflook en peterselie

8,95
8,25

Carne - vlees
Dátiles con beicón – dadels met spek en amandel
Albóndigas de cordero– Lamsgehaktballetjes met abrikozen crème

6,95
7.95

Secréto Ibérico – Schouderkap van het Ibéricovarken met reductie van

8,45

Pinchos de pato – Spiesjes van eendenborst gemarineerd in sinaasappel-

7,50

fraîche

pedro Ximénez
soja marinade

Entrecot de rubia gallega con mantequilla de cep – entrecote van dry-

aged rubia gallega met boter van eekhoorntjesbrood
Longaniza con manzana frita – Spaanse worst met gefrituurde appel

10,95
7,75

