
LUNCH

LUNCH TAPAS SELECTIE

  Tapa
Patatas Bravas  4,50 € 
Spaanse aardappelen met 
Brava saus en aioli 

Croquetas de setas  6,00 €
Huisgemaakte paddestoelen 
kroketten 

Croquetas de Jamon Iberico  6,00 €
Huisgemaakte kroketten van 
Iberische ham

Gambas al Ajillo 8,50 €
Grote garnalen, bereid en 
gepresenteerd in knoflookolie

Calamares a la Andaluza 8,50 €
Vers gefrituurde inktvisringen 
op Andalusische wijze 

BOCADILLOS / 
BELEGDE BROODJES

  Tapa
Bocadillo de jamón  6,50 €
con tomate y aceite
Spaans brood belegd met 
Iberico ham, tomaat en olijfolie 

Bocadillo de queso Idiazábal   5,50 €
ahumado con tomate y aceite
Spaans brood belegd met 
Idiazabal kaas, tomaat en olijfolie 

Bocadillo de tortilla de  5,50 €
patatas con alioli
Spaans brood met klassieke 
Spaanse tortilla en aioli 

Bocadillo de calamares  6,50 €
con alioli
Spaans brood met vers 
gebakken calamares en aioli 

SOPAS Y ENSALATAS / 
SOEPEN EN SALADE

Crema de guisantes con   7,50 €
jamón y picatostes
Crème soep van doperwten 
met Iberische ham en croutons

Sopa de ajo   6,50 €
Klassiek Spaanse knoflooksoep

Ensalada templada de   7,50 €
rulo de cabra y frutos 12,50 €
secos con reducción de 
Pedro Ximénez
Warme salade van geitenkaas 
en gedroogd fruit met een 
Pedro Ximénez reductie

Ensalada mixta de  6,50 €
temporada 11,00 €
Gemengde seizoens salade

Alle soepen en salades worden ge-
serveerd met vers gebakken Spaans 
brood

Oorspronkelijk zijn tapas bedo-
eld als kleine snack bij een drank-
je. Het woord tapa betekent 
deksel. Dit stamt uit de tijd waar 
men een drankje met een plakje 
worst of ham afdekte tegen de 
vliegen.

Gordal olijven 4,00 €

Gordal olijven per pot 7,00 €

Gezouten amandelen  4,00 €
“Valencia” 

Pan con Tomate  4,00 €
Tomaten brood

SNACKS EN DELICATESSEN

SPAANSE CHARCUTERIE

Paleta Iberico Bellota 12,50 €

Chorizo Iberico Bellota 6,50 €

Salchichon Iberico Bellota 6,50 €

Lomo Iberico Bellota 9,50 €

Surtido de Embutidos Ibericos 14,50 €
Gemengd plateau Iberische vleeswaren

SPAANSE KAZEN

Queso Manchego Viejo 5,50 €
con aceite
Oude Manchego met olijfolie

Surtido de quesos 12,50 €
Españoles
Gemengd plateau Spaanse kazen

Heeft u vragen over de smaak, portie of herkomst van een 
van onze producten. Wij geven u graag antwoord.


