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.
Aceitunas confitadas, gekonfijte, gemarineerde zoete olijven.
Flammkuchen, Elsässer pizza, crème fraîche, paddenstoelen, geitenkaas,
honing, Crazy Pea scheuten.
Carpaccio, carpaccio van rund, truffelmayonaise, Mahon kaas, rucola,
pompoenpitten.
Tortilla “Mexicana”, tortilla punten, chorizo, lomo, tomatencrème, Cheddar,
Provençaalse kruiden. (4st)
Rollo de salmón, rolletjes van gerookte zalm, wakame, soja dressing,
limon cress. (4st)
Nueces sushi, sushi van dadel, serranoham, roomkaas, notencrunch. (4st)
Piruletas tomates, lolly van tomatenbrood, gerookte kipfilet, vijgencrème,
bloedsinaasappel. (4st)
Tronco, bolus van bladerdeeg, botervis, dille, paprika-tapenade. (4st)
Wagyu tonnato, dun gesneden Wagyu rund, tonijnmayonaise, rode ui,
kappertjes, frisée.
Ensalada mixta, luxe gemengde salade met Mediterrane garnituur, olijfolie
extra vergine.

€ 5,€ 5,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 7,€ 6,50
€ 6,€ 8,€ 6,50
€ 6,50
€ 7,€ 9,50
€ 6,50

Sopa de langosta, romige kreeftensoep, kervel, gamba pincho in tempura. (4st)

€ 10,50

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

€ 7,-

Calamares, gefrituurde inktvisringen met cocktailsaus en limoen.

€ 6,50

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

€ 10,50

“Black Angus”, runderbavette, sjalotten gestoofd in balsamico, gekonfijte

€ 10,50

knoflookjus.
Börek, gefrituurd filodeeg, feta, spinazie, honing, rode hummus. (4st)

€ 7,-

Croquetas, kroketten van “Pata Negra”, shiitake, truffelmayonaise. (4st)

€ 7,-

Tortilla con pollo, krokante tortilla, kipgehakt, Cheddar, witte koolsalade,

€ 6,50

“Tex Mex”. (4st)
Albondigas, pikante gehaktballetjes van kalf, grove tomatensaus, basilicum

€ 7,50

cress. (6st)
Solomillo, roergebakken ossenhaas, groente, truffeljus.

€ 11,50

Pulpo, pincho van octopus, tomaat, paellasalade, chorizo, groene mojo. (4st)

€ 10,50

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

€ 9,50

Stufato, gestoofde Iberische chorizo-worstjes, aubergine, gezoete jus van

€ 8,50

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

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

€ 4,50

Gerookte kipfilet, vijgencrème. (4st)

€ 7,-

Gerookte zalm, guacamole, grove peper. (4st)
Salade van rivierkreeftstaartjes. (4st)
Zongedroogde tomaat, mozzarella, basilicum. (4st)
Proeverij van bovenstaande tostades. (4st)

€ 7,€ 8,€ 7,€ 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
maanden.
Manto Iberico Bellota, gedroogde worst van Iberische varkensnek.
Chorizo Ibérico, Spaanse pikante worst gerijpt met pimiento.
Lomo Ibérico Bellota, Spaanse gedroogde worst gerijpt met piementón.
Embutidos a la plancha, proeverij van Mediterrane vleeswaren
met olijventapenade en gegrild knoflookbrood.

”Blacksticks Blue”, zachte blauwaderkaas uit Lancashire.
Tomme de chèvre, zachte romige geitenkaas gerold in hout-as.
Mahon, jonge koemelkkaas van het eiland Menorca.
Cabra madurado, harde geitenkaas 6 maanden gerijpt.
Queso a la plancha, proeverij van Mediterrane kazen met dadelbrood
uit eigen keuken.

€ 7,50
€ 6,€ 6,€ 6,€ 14,50

€ 6,€ 7,€ 6,50
€ 6,€ 12,50

Mixed grill, ossenhaas, varkenshaas, kippendij, sparerib, kruidenboter.
Solomillo, tournedos van de grill, gekonfijte knoflookjus, sissend in de pan
geserveerd.
Salmón a la parrilla, zalmfilet van de grill, gamba in tempura, kreeftensaus.

€ 22,50
€ 26,50
€ 18,50

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

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

€ 18,50

Tarta Santiago - Chocoladetaart, pistache-ijs.

€ 7,-

€ 18,50

Wijnsuggestie: Pedro Ximénez Bertola
Turrón - Parfait van nougat, frambozen kletskop, stroop van espresso.

€ 7,-

Wijnsuggestie: Menade Dulce Sauvignon Blanc
Tarta nueces - Notentaart, karamel, yoghurtijs, Limoncello saus.

€ 7,-

Wijnsuggestie: Pedro Ximénez Martin Verástegui
Torro - Bastognekoek, Amarene-kersen, cream cheese, vanille Bourbon ijs.

€ 7,-

Wijnsuggestie: Bottega Nero
Coupe Olijf - Drie smaken ijs van het seizoen met slagroom.

€ 6,-

Wijnsuggestie: wisselend naar de smaken ijs
Tapas dessert - Proeverij van dagelijks wisselende nagerechten.

€ 6,50

Wijnsuggestie: wisselend naar de nagerechten
Queso a la plancha - Proeverij van Mediterrane kazen met dadelbrood
uit eigen keuken.

Wijnsuggestie: proeverij van Port

€ 7,50

