
 

 

 

 

 
 

 
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. Vragen over de gerechten en over 
eventuele dieetwensen en allergieën beantwoorden we graag! 
 
Verrassingsmenu  
 
Kunt u niet kiezen? Ga voor ons verrassingsmenu! 
(niet geschikt voor een snelle hap) 

28,50 

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 18,50 
  
  

Om mee te beginnen  

Pan con alioli – Brood met alioli 
 

4,25 

Almendres – gerookte en gezouten amandelen 
 

4,60 

Aceitunas – Gemarineerde olijven 
 

4,60 

Boquerones – In zuur gelegde ansjovis 5,80 
  
  

Plato de Quesos - Kazen  

Manchego con membrillo – Schapenkaas met kweeperen compote 
 

6,85 

Plato de tres quesos - Bordje met 3 verschillende soorten Spaanse 
Kaas 
 

8,25 

Plato de seis quesos - Bordje met 6 verschillende soorten Spaanse 
Kaas 

15,85 

  
  

jamones y salchichas – hammen en worsten  

Jamón Serrano – serranoham  
 

7,75 

Pata Negra 5 bellotas – ham van het Iberico varken 
 

19,50 

Morcilla Ibérica – Gedroogde bloedworst uit Salamanca 
 

7,95 

Cecina de Léon – Gerookt en gedroogd rundvlees 
 

13,95 

Embutidos Variados – Bord met verschillende soorten ham en worst 
Aanrader! 

19,95 



 

 

 

Tapas Frias – koud geserveerde tapas  

 
Vegetariano - vegetarisch 

 

Tortilla con tapenade de trufa – Spaanse tortilla met truffeltapenade 7,15 
Ensalada Mixta -  gemengde salade met paprika, komkommer, tomaat en 
walnoot 

6,15 

Remolacha con queso de cabra - Rode biet met geitenkaas en rode 
wijnreductie 

7,50 

alcachofa a la parrilla - Gegrilde Artisjokharten met 
mosterdbieslookvinaigrette en gekookt kwartelei 

6,15 

  
Pescado – vis  
Pimientos del piquillo con ensalada atún – Rode puntpaprika gevuld met 
tonijnsalade (2) 

7,15 

  
Carne – vlees  
Rosbíf con tapenade de trufa – Huisgebraden rosbief met 
truffelmayonaise 

8,95 

  

Tapas Calientes – warm geserveerde tapas  

 
Vegetariano – vegetarisch 

 

Patatas con alioli – gefrituurde aardappeltjes met paprikapoeder en 
alioli 

6,85 

Figos con queso cabrales y amendres – Vijgen met blauwe kaas en 
amandelschaafsel (2) 

7,35 

Pimientos de padron – Gefrituurde padron pepertjes 7,45 
Setas con mantequilla de hierbas – verschillende soorten 
paddenstoelen gebakken in kruidenboter                                                                                                                                                                                                                                       

8,50 

Espinacas con piñones y pasas – Gebakken spinazie met pijnboompitten en 
rozijnen 

6,35 

Croquetas de berenjenas y queso de cabra – Bitterballen van aubergine, 
geitenkaas en pistache 

6,95 

  
Pescado – vis  
Almejas de Jerez – In knoflook gebakken tapijtschelpjes afgeblust met 
sherry 

10,35 

Salmon a la naranja – Gebakken zalm met Garnalensinaasappelbisque 8,95 
Mojama y coquille – gedroogde en gezouten tonijn met een coquille (1) 9,95 
Gambas al ajillo – Garnalen in knoflookolie (6) 7,95 
Pulpo a la gallega – octopus op galicische wijze 11,95 
Caballa ahumado con salmorejo – huisgerookte makreel met een frisse 
tomatensaus en gedroogde serranoham (2) 

7,25 

  
  
Carne – vlees  
Datiles con beicon – Dadels met spek en amandel (8) 7,15 
Albondigas – Rundergehaktballetjes met tomatensaus (4) 8,65 
Pinchos Moruños – Gemarineerde varkenshaasspiesjes (2) 7,95 
Morcilla con manzana y huevo de cordoniz – Gebakken bloedworst met 
appel en kwartelei 

7,85 

Croquetas de rabo de toro -  kroketjes van ossenstaart van Rubia 
Gallega met mierikswortel crème fraîche (2) 

5,95 

Chuletas de cordero - Gegrilde lamskoteletjes met chimichurri (3) 8,95 


