Barra Gallega, op steen gebakken Spaans brood, kruidenboter, aioli,
olijventapenade.
Panne aioli, warme knoflookbroodjes van de grill, kruidenboter, aioli,
olijventapenade.
Nachos, met kaas gegratineerde tortillachips, crème fraîche, guacamole.
Aceitunas ajo, in knoflook gemarineerde groene olijven zonder pit uit Italië.
Aceitunas mixtas, gemengde olijven, piment, paprika, knoflook, rozemarijn.
Pimentón, geroosterde mini paprika’s, mousse van Provolone kaas, groene
pesto. (4 st.)
Tortilla, Spaanse tortilla, aardappel, ei, prei, gorgonzola. (4 st.)
Atún ahumado, gerookte tonijn, rivierkreeft, cress, limoen, dressing van
sesam, soja.
Tortilla Mexicana, tortillawrap, roomkaas, gerookte zalm, rucola, tip asperge,
tomatenkaviaar. (4 st.)
Dàtil, dadels, roomkaas, Pancetta, compote van sjalot, amandel, groene
mojo. (4 st.)
Rollo de pollo, rolletjes van gerookte kipfilet, basilicumcrème, Red Chard sla,
pijnboompitten. (4 st.)
Corte di pani, stengel van bladerdeeg, Pata Negra, Parmezaanse kaas,
truffelmayonaise. (4 st.)
Jamón de cordero, bonbon van lamsham, pompoencrème, saffraandressing,
Shiso Purper. (4 st.)
Carpaccio, gerookte eendenborst, verse vijgen, sinaasappeldressing, geroosterde
pistache. (4 st.)
Ensalada mixta, luxe gemengde salade met Mediterrane garnituur.

€ 5,€ 5,€ 4,€ 4,€ 4,€ 7,€ 7,€ 8,50
€ 7,50
€ 7,€ 7,50
€ 8,€ 8,€ 8,50
€ 6,50

Queso parillo, geitenkaas uit de oven, tijmhoning, notencrunch, gegrilde panini.

€ 7,-

Rotollo, omeletrolletjes, truffelpuree, Mahon kaas, tomatenjam.

€ 7,-

Calamares, gefrituurde inktvisringen met cocktailsaus en limoen.

€ 6,50

Gamba’s al ajillo, Spaanse garnalen met pikante knoflookolie en crostini in de

€ 10,50

pan geserveerd.
Chimmichanga, gefrituurde tortilla, pikant lamsgehakt, Tex Mex salsa. (4 st.)

€ 8,-

Pincho pollo, kipspiesjes, Chorizo, compote van ananas, rode peper, kokos. (4 st.)

€ 8,50

Croquetas, kroketten van Manchego, cashewnoot, mosterdmayonaise. (4 st.)

€ 7,-

Hamburguesa de salmón, zalmburger op brood, dille, bos ui, tzatziki. (4 st.)

€ 8,50

Camarones fritos, krokante gamba, tempura, Paella-salade, rode mojo. (4 st.)

€ 11,50

Empanadas, Spaanse pasteitjes, geitenkaas, spinazie, zongedroogde tomaat,

€ 7,50

zeezout. (4 st.)
Albondigas, pikante gehaktballetjes, Mozzarella, rode wijnjus. (6 st.)

€ 7,50

Pincho, spiesjes van gemarineerde varkenshaas, chimichurri, chilliroomsaus. (4 st.)

€ 9,-

Solomillo, roergebakken ossenhaaspuntjes, groenten, Sherry, room.

€ 12,50

Pollo frito, krokant gebakken kippendijen, koriander, crème van cranberries. (4 st.) € 8,50
Stufato, stoofpot, gekonfijte eend, sinaasappel, gekarameliseerde appel, panini.

€ 8,50

Patatas bravas, aardappels uit de oven met knoflook, rozemarijn en aioli.

€ 4,50

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

Lamsham, ananascompote. (4 st.)

€ 7,-

Gerookte zalm, guacamole, grove peper. (4 st.)

€ 7,-

Salade van rivierkreeftenstaartjes.

€ 8,-

Zongedroogde tomaat, Mozzarella, basilicum. (4 st.)

€ 7,-

Proeverij van bovenstaande tostades. (4 st.)

€ 8,-

Pata Negra, Jamón Ibérico Bellota, Spaanse ham met een rijping

€ 14,50

van 30 maanden.
Jamón Serrano reserva, Spaanse ham met een rijping van 14

€ 7,50

maanden.
Salchicon Ibérico, Spaanse droge worst gerijpt met kruidnagel.

€ 6,-

Chorizo Ibérico, Spaanse pikante worst gerijpt met pimiento.

€ 6,-

Lomo Ibérico Bellota, Spaanse gedroogde worst gerijpt met piementón.

€ 6,-

Embutidos a la plancha, proeverij van Mediterrane vleeswaren

€ 14,50

met olijventapenade en gegrild knoflookbrood.

Gorgonzola, D.O.P. piccante si invernizzi, blauwader kaas,

€ 6,50

Koemelk uit Italië.
Manchego, harde schapenkaas met rijping van 6-mnd uit Mancha.

€ 6,50

Mahon, jonge koemelkkaas van het eiland Menorca.

€ 6,50

Queso a la plancha, proeverij van Spaanse kazen met dadelbrood

€ 12,50

uit eigen keuken.

Mixed grill, pincho van ossenhaas, varkenshaas, kipfilet, sparerib,
kruidenboter.
Solomillo, tournedos van de grill, rode wijnsaus, sissend in de pan geserveerd.
Hamburguesa de salmón, gegrilde zalmburgers, truffelpuree, krokante
gamba, sjalotcompote, sojadressing, tonijnmayonaise.

€ 22,50
€ 26,50
€ 17,50

(Gerechten worden geserveerd met roergebakken groenten, patatas bravas, aioli en
Mediterrane salade.)

Fajitas de pollo, sissende Mexicaanse kipreepjes met tortillaʼs, guacamole,
zure room.
Vegetarische proeverij, wisselende gerechtjes, Mediterrane salade, patatas
bravas, aioli.

€ 18,50

Tarta Santiago, chocolade taart, appel-peren-ijs, vanillesaus.

€ 7,-

Zucotto, ijscake, pistache, banaan, braam, frambozensaus, kletskop.

€ 7,-

Sopa de frutas, soepje van rood fruit, vanille hangop, tuille, Maracujá-ijs.

€ 7,-

Pastel de manzana, warme appelbol in bladerdeeg, amandelspijs, kaneel-ijs,

€ 7,-

€ 18,50

vanillesaus.
Tapas dessert, proeverij van dagelijks wisselende nagerechten.

€ 6,50

Queso a la plancha, proeverij van Mediterrane kazen met dadelbrood uit

€ 7,50

eigen keuken.

Droog wit
Zoet wit
Rood
Rosé droog
Rosé zoet

Conde Pinel Viura Verdejo
Mostoduva, frizzante
Conde Pinel Tempranillo
Conde Pinel Tempranillo
Diepe Gronde, Zuid-Afrika

Per glas € 3,40
Per glas € 3,40
Per glas € 3,40
Per glas € 3,40
Per glas € 3,40

Karaf 50 cl € 12,Karaf 50 cl € 12,Karaf 50 cl € 12,Karaf 50 cl € 12,Karaf 50 cl € 12,-

Fles € 17,Fles € 17,Fles € 17,Fles € 17,Fles € 17,-

Mousserende wijnen

Rode wijnen

Prosecco wit/rosé
Per glas € 4,- Per fles € 19,-

Principe de Viana - Tempranillo,
Navarra DO
Aroma’s van aardbeien met cassis en
zwarte bes. Een lichte ondertoon van
vanille en kaneel zijn te herkennen.
De smaak is zacht, mooi rond en
de wijn drinkt makkelijk. € 19,- per fles

Witte wijnen
Alenyà Viura-Chardonnay,
Catalunya DO
Bleke strogele kleur. Helder en
zuiver. In de neus veel fruit aroma’s
(perzik, ananas). Fris met een
elegante afdronk.
€ 21,50 per fles € 4,50 per glas
Monte Llano Blanco Rioja DOC
Bleekgele kleur met groene hints.
Aroma’s van frisse most, gras,
appel en gember. In de mond is
de wijn sappig en speels.
€ 17,- per fles
Enaria Verdejo - Rueda DO
Aroma’s van tropisch fruit en
abrikozen, perziken en vooral
grapefruit; op het eind een lichte
anijstoets. Heerlijk om zo van
te genieten. € 20,- per fles

Monte Llano Tinto - Rioja, Rioja DOC
Violet van kleur en gemaakt van
100% Tempranillo. Heerlijk bij (gegrild)
rood vlees, lamsvlees, verschillende
worstsoorten en diverse kazen.
€ 20,50 per fles € 4,50 per glas
Quinta da Espiga Tinto – Casa Santos Lima
Verrassende Portugese wijn met een
mooie, volrode kleur. Krachtige en volle
smaak met aangename tannines.
€ 21,50 per fles € 4,50 per glas
Aqua Minerale
Tafelwater, naturel of met gas.
€ 5,- per fles

