
 

 

 

 

 

 

  

_____________Menu sorpresa verrassingsmenu_____________ 

Een selectie van onze tapas geserveerd in 4 gangen 

Inclusief brood met alioli, paleta iberica, manchego, 3 koude tapas, 6 

warme tapas en een dessert 36,50 

 

Vanaf twee personen, prijs per persoon 

 

Let op! Alleen per tafel te bestellen (duur ong. 2,5 uur) 

 

Suggestie: Bijpassend wijnarrangement met vier bijzondere wijnen 19,95 

 

_________________Pan y mas Brood en meer_________________ 

Pan con alioli pide alioli 5,50 

Almendres gerookte en gezouten amandelen 4,90 

Aceitunas gemarineerde olijven met kappertjes en knoflook 4,90 

 

________________________Quesos kazen_______________________ 

Manchego con membrillo Schapenkaas met kweeperencompote 7,50 

Plato de cuatro quesos vier spaanse kazen 12,50 

Racíon Cabrales Portie Cabrales (Pittige blauwe kaas uit het noorden 

van Spanje) 7,95 

 

__________________Embutidos vleeswaren__________________ 

Jamón Serrano 100 gram serrano ham 9,50 

Pata Negra 5 bellotas 100 gram ibericoham 19,50 

Embutidos Variados 10 soorten vleeswaren 22,95 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_____________tapas frias koud geserveerd_____________ 

Tortilla de trufa Spaanse tortilla met truffeltapenade 7,95 

Habas Tuinbonen met bulgur, wortel en lenteui 6.95 

Ensalada de xato Krulsla met romesco, ansjovis en gerookte horsmakreel 

8,95 

Ensalada rusa koude aardappelsalade met ei en tonijn 6,95 

Sobrasada toast met sobrasada, geitenkaas en honing 9,95 

Cecina de Léon Gedroogd rundvlees met roodlof en 

mosterdwalnootvinaigrette 14,95 

Jamon de pato Dun gesneden, gedroogde eendenborst met sinaasappel, 

rucola en pastinaakchips 11,95 

 

___________Tapas Calientes warm geserveerd__________ 

Patatas Bravas Gefrituurde aardappels met alioli en salsa brava 7,95 

Pimientos de padron Gefrituurde padron pepertjes 7,95 

Espinacas Gebakken spinazie met rozijnen en amandel 7,25 

Portobello y queso de cabra Portobello met geitenkaas en pesto 7,95 

Croquetas vegetariana zes bitterballen van pompoen en  blauwe kaas 7,95 

Gamba’s al ajillo  Zes gamba’s in knoflookolie 8,95 

Mejillones Gebakken mosselen met chorizoroomsaus 9,50 

Chipirones Twee gestoofde babyinktvisjes met zwarte paellarijst 8,95 

Suquet de Peix Catalaanse visstoof 7,95 

Pollo Piri Piri Vier kippenpootjes met piri piri saus 7,50 

Croquetas Ibericas Twee Ibéricokroketjes met limoenbasilicummayo 6,95 

Datiles con beicón Dadels met spek en amandel 7,50 

Morcilla Gebakken bloedworst met kwartelei en appel 12,95 

Secreto iberico Schouderkap van het Ibericovarken met paddenstoel, 

gedroogde cranberry en px reductie 10.95 

Pinchos moruños de cordero Twee gekruide lamsspiesjes 8,95 


