FOOD MENU

Tapasplateaus

(te bestellen vanaf 2 personen)
Visplateau
p.p 13,50
Tonijnstukjes, calamares, coquilles met
serranoham, gamba’s in rode peper en knoflookolie,
viskroketjes, tomaat gevuld met makreel

Tapas warm

Tapas koud
Brood met tomaat

4,00

Olijven

3,00

Manchego

3,50

Iberico ham
Oesters p/st.

7,00
3,00

Kortgegrilde tonijnstukjes

7,50

Met wakamé en wasabi mayonaise
Gebruleerde geitenkaas
Met dadels en walnoten

5,50

Geroosterde asperges

6,50

Met serranoham en meloen
Verse vijgen
Met roquefort en amandelschaafsel

6,50

Pinchos carpaccio

4,50

Met truffelmayo

Snacks

Ossenhaasspiesjes
Gemarineerd in zwarte knoflook

6,50

Verse calamares

6,00

Chorizo
Gebakken in rode wijn

5,50

Albondigas

6,50

Gehaktballetjes in amandelroomsaus
Pimientos de padron

4,50

Champignons in salsa
Met Parmezaanse kaas

5,50

Iberico ribfingers

5,50

In little gem met BBQ saus
Coquilles met serranoham

7,50

Gamba’s

7,50

In rode peper en knoflookolie
Patatas bravas

4,50

Tomaat gevuld met makreel

5,50

Met aioli en manchego

Brood met dip

5,50

Gemarineerde kippenpootjes

5,50

Camembert uit de oven
Met honing, appel, walnoten

8,50

Surf en turf
Van chorizo en gamba

7,50

en brood
Quesadilla’s
Met pulled chicken, cheddar,
salsa en guacamole

8,50

Nachos
Met cheddar, guacamole, salsa
en sour cream

8,00

Kroketjes 3 st.
Vis, vlees of vega

4,50

Bitterballen 6 st.

5,50

Sweets
Churros
Met chocoladesaus

4,50

Vleesplateau
p.p 12,50
Ossenhaasspiesjes, Iberico ribfingers in
little gem, gemarineerde kippenpootjes,
asperges met serranoham en meloen,
patatas bravas, albondigas
Vega plateau
p.p 11,50
Pimientos de padron, verse vijgen met
roquefort, vega kroketjes, gegrilde asperges,
champignons in salsa, gebruleerde geitenkaas
met dadels en walnoten
CAVA plateau
p.p 14,50
Calamares, surf en turf van chorizo en gamba,
coquilles met serranoham, gebruleerde geitenkaas
met dadels en walnoten, asperges met serranoham
en meloen

Borrelplateaus

l

Charcuterie / Charcuterie XL
Iberico ham, serranoham,
cecina de leon, chorizo (+ manchego,
romero, brood en olijven)

12,00/16,00

Visplateau
Gerookte mosselen, calamares, pinchos
makreel, viskroketjes,
(oesters optioneel €3 p/st.)

13,50

Combi plateau
Olijven, gerookte mosselen, pinchos
carpaccio, chorizo in wijn, manchego,
trio kroketjes

13,50

Kaasplateau
Vier soorten kaas, vijgenbrood en stroop

12,50

