
 

Tapas Koud  

 

 

Barra Vista Molino                                   €4,95                                                                  
‘’Broodplank met smeersels.’’ 

Pan al ajillo                                                                                  €4,95 
‘’Maïsbrood met knoflook en olijfolie.’’ (4st) 

Carpaccio                                                                                               €6,10 
‘’Runderhaas met Parmezaanse kaas, rucola, spekjes, 
 kappertjes, pijnboompitten en truffeldressing.’’ 

            Gazpacho                                                                                              €4,75 
            ‘‘Spaanse koude tomatensoep.’’ 

Peperonata                                                                       €4,75 
‘’Koud geserveerde salade van verschillende groenten.’’ 

Queso de cabra                                                                              €6,50 
‘’Combinatie van geitenkaas en walnoten en kersen.                          . 
 
Pastrami                                                                          €4,75 
‘’Vers gesneden gekepeld rundvlees met een paprika crème.’’ 

Salmon marinara                                                                               €5,95 
‘’Gemarineerde zalm met citroen en dille.’’ 

Aceitunas Deluxe                                                                       €4,75 
‘’Grote huis gemarineerde olijven.’’ 

Anchoa Marinara                                                                                      €2,75 
‘’Gemarineerde ansjovisjes.’’ 

Panzanella Pollo                                                                                     €4,75 
 ‘’Italiaanse salade met gerookte kipfilet en broodcroutons.’’                           

Ensalada Mixta                                                                                         €3,95 
‘’Gemengde salade.’’ 

Pata Negra                                                                                    €15,00 
‘’Spaanse Iberico-ham die tot de beste rauwe hamsoorten wordt                    . 
gerekend.’’ 

Oesters                      €7,50 
‘’Zeeuwse oesters, drie stuks.’’                                                          . 
                                       . 
 

 



            

           Tapas Warm 

 

 

Queso con carne                                                                                   €4,25 
‘’Rundergehakt gevuld met Spaanse Manchego.’’                                 .                                     
.                                                                 .  
Picadillo en adobo                                                                                  €6,50 
‘’Gemarineerde varkenshaasspiesjes met rode moyo.’’ (4st) 

Gamba al ajillo                                                                                        €6,50 
‘’Scampi in groene kruiden en knoflook.’’ (4st) 

Solomillo de buey                                                                                  €8,50 
‘’Ossenhaas puntjes in kruidensaus.’’  

Croquetas de Queso                                                                                       €5,50 
‘’Kaas kroketjes van oude kaas , geserveerd met een zoet gember sausje.’’   
.  (4st) 

Croquetas di Parma                                                                                         €7,00 
‘’Parmaham-truffel kroketjes.’’ 

Calamares al ajillo                                                                                     €7,50 
‘’Gefrituurde inktvisringen met aioli en citroen.’’  

Costillas de cerdo                                                                                  €6,95 
‘’Spareribs. Hot of naturel’’  

Tagliatelle                                                                  €5,25 
‘’Tagliatelle geserveerd met een blauwe kaassaus.’’ 

Tortilla                                                                                                €4,75 
‘’Spaanse aardappeltaart gevuld met verse groenten.’’ 

Champiñones y Calabacín                                                                              €4,75 
‘’Combinatie van gebakken champignons en courgette.’’ 

Pescado al Horno                                                                                           €8,75 
‘’Zeebaars in combinatie met chorizo en een saffraan saus.’' 

Empanada                                                                                               €4,25 
‘’Bladerdeeg hapje gevuld met kip.’’ 

Patatas bravas                                                                                     €3,50 
‘’Geroosterde aardappelen op Mediterrane wijze.’’ 

 

 



 
 

 

 

Soepen  
 

 

Tomatensoep                                                                            €5,75 
‘’Tomatensoep met crème fraîche.’’  

Spaanse vissoep                                                        €7,95 
‘’Spaanse soep gevuld met o.a. zalm en gamba’s.’’                                                 . 
 

 

‘’De soepen worden geserveerd met een tostade 
 (geroosterd knoflookbrood).’’ 

 

 

        

Kindergerechten 

 
Frietjes met appelmoes                                                                       €8,50 
‘’Met keuze uit: kroket, frikadel of spareribs.’’  

 

Kindergerechten worden enkel geserveerd t/m 12 jaar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoofdgerechten 

 

 

Vlees 

Spareribs                                                            €19,50 
‘’Spareribs, naar keuze naturel of hot.’’ 

Tournedos                                                                                            €25,50 
‘’Biefstuk van de haas geserveerd met portsaus of        
champignonsaus.’’         

Varkenshaas                                                                                        €20,50 
‘Varkenshaas geserveerd sherrysaus of champignonsaus.’’                                  

                        

Vis 

Zeebaars                                                                             €23,90  
‘’Verse zeebaars met chorizo en peperonata uit de oven.’’  

Scampi piri piri                                                              €19,50 
‘’Scampi gebakken in piri piri kruiden, paprika en ui.’’ 

Spaanse vispan                                                                       €22,50 
‘’Vispan met verschillende vissoorten, gegaard in kreeftensaus.’’ 

 

Vegetarisch  
Quesadilla                                                    €16,50  
‘’Gevulde tortilla wraps met verschillende kazen en groenten.’’ 

Griekse schapenkaas schnitzel                                   €16,50 
‘’Schnitzel van schapenkaas geserveerd met tomatensalsa.’’ 

 
‘’’Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en gemengde 

salade.’’ 

Heeft u een allergie of vragen? Meld het ons! 

 



  

 

 

 

Nagerechten  

 
 

Cheesecake di mama                                                   €5,00 
‘’Door moeders gemaakte cheesecake van witte chocolade en framboos.’’ 

Parfait                                                                          €5,25 
‘’Huisgemaakt ijs met citroen smaak.’’ 

Crema Catalana                                                                                  €6,50 
‘’Crème brûlée met sinaasappelsmaak, op z’n Catalaans .’’ 

Crema Limoncello                                                                                             €3,90  
‘’Huisgemaakte romige Limoncello.’’ 

Dame Blanche                                                                                  €6,50 
‘’Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.’’ 

Tapas dessert                                                                                       €8,50 
‘’Verrassingsdessert van 3 verschillende gerechten, samengesteld            . 
 door de chef.’’             

Kinderijsje                                       €3,50 
‘’Schatkistje.’’ t/m 12 jaar.             

 

 

 

 

 

 


