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� = Vegetarisch       Onze gerechten kunnen allergenen bevatten.

Quesadillas Kaastortilla’s
Jamón, queso, salsa de tomate     10.50
Ham, kaas, tomatensaus

Pollo, jamón, queso, salsa de tomate    11.50
Kip, ham, kaas, tomatensaus

Atún, queso, salsa de tomate     12.50
Tonijn, kaas, tomatensaus

Albóndigas, queso, salsa de tomate    12.00
Gehaktbal, kaas, tomatensaus

Verduras, queso de cabra, salsa de tomate �   10.50
Gegrilde groenten, geitenkaas, tomatensaus

Platos Plankjes
Plato de pinchos  19.00 
2 pollo, 2 solomillo, 2 gambaspiesjes

Plato de queso  �  11.50
Selectie van kazen en brood met aioli

Ensaladas Salades
El Classico   11.50
Salade van Serranoham en Manchego kaas

Gambas y atun   13.50
Salade van scampi en tonijn

Ensalada de pollo   13.00
Salade met gebakken gemarineerde kip

Postre Dessert
Pastel de Nata  4.00
Cakeje met vanille custard

Tartufo  5.00
Zacht roomijs met hazelnootstukjes

Cheesecake 5.00
Cheesecake van aardbei en witte chocolade

Crema Catalana 43 5.50
Gebrande pudding gemaakt met Licor 43

Tapas
Vegetariano Vegetarisch
Pan con aioli  �      4.50
Brood met aioli

Pan con tomate y basilicum  �     5.50
Brood van de plancha met geraspte tomaten en basilicum

Queso Manchego  �      5.50 
Manchego kaas

Patatas Bravas  �       5.00 
Gefrituurde aardappelblokjes met huisgemaakte salsa

Pimientos de Padrón  �      5.50
Gefrituurde milde paprikaatjes

Champiñones a la crema  �      6.50
Champignons met kno�ook, room en sherry

Pisto con queso de cabra  �      6.75
Gegrilde groenten met geitenkaas

Tortilla de Patatas   �     5.50
Spaanse aardappel omelet

Carne Vlees
Jamón Serrano       6.25
Serranoham

Chorizo Ibérico       5.00
Chorizo worst

Huevos rotos con jamón    6.50
Gefrituurde aardappel, serranoham, spiegelei

Pinchos de pollo       6.00
Spiesjes van kip�let

Chorizo al vino       6.50
Chorizo ingekookt met rode wijn en honing

Pinchos de solomillo      7.25
Spiesjes van runderhaas

Albóndigas en salsa de tomate     6.50
Gehaktballen met tomatensaus

Filete de ternera con salsa de pimienta    8.25
Biefstukje met pepersaus

Fiesta de croquetas      5.75
Twee jamon en twee chorizo croquetjes

Macho nacho tortilla chips     7.50
Tortilla chips met gehakt, overbakken met kaas

Caldereta de cordero   7.75
Gestoofd lamsvlees op Moorse wijze

Pescados y mariscos Uit de zee
Zarzuela       8.25
Rijkelijk gevulde vissoep

Paella de mariscos    8.50
Rijstgerecht met vis en schaal/schelpdieren

Mejillones y Almejas a la marinera   8.50
Mosselen met venusschelpen, tomaten en witte wijn

Pinchos de gamba       7.25
Spiesjes van gepelde grote garnalen

Calamares fritos a la Andaluz     7.50
Gefrituurde inktvisringen

Boquerones fritos       7.50
Gefrituurde visjes

Pescado de temporada       —
Vis van het seizoen

Vraag ook naar
onze gerechten

van de dag


