
CASA DE LAS TAPAS 

TAPAS

pan con tomate 

geroosterd brood met tomaat, olijfolie, knoflook en garnituur 5
pan con tomate y jamón 

pan con tomate met serranoham 10
pan con alioli  

geroosterd brood met knoflooksaus en garnituur 5

pan con pimiento 
geroosterd brood met geroosterde paprika 6,5

aceitunas 
groene olijven 6

queso manchego 

kaas uit La Mancha 7
tomate semi-seco  

zongedroogde tomaten 6,5
ensaladilla de remolacha, manzana, nueces y alioli 

geraspte rode biet, geraspte appel, walnoten, aioli 6
alcachofas confitadas en aceite de oliva

ingelegde artisjokken 6,5

jamón serrano  
serranoham 7

chorizo 
chorizoworst (koud) 5,5

fuet 

droge Spaanse worst 5,5
boquerones en vinagre 

ingelegde ansjovis 5,5

tigres  
mosselkroketten in de schelp 6,5

rabas de calamar a la romana 

gefrituurde, gepaneerde inktvis 6
pescaditos fritos 

gefrituurde kleine visjes (spiering) 5,5
almejas a la marinera 

venusschelpjes 7,5

gambas a la plancha 
gegrilde gamba’s, vanaf 3 stuks, prijs/stuk 2,5

pollo con miel y anís 
kip met honing en anijs 6,5

albóndigas en salsa de tomate frito  
gehaktballetjes in tomatensaus 6

datiles envueltos en tocino 

dadels in een jasje van bacon 6



pinchos morunos 
lamsspiesjes 8

tortilla 

Spaanse omelet met ui en aardappelen 5,5
patatas bravas  

gefrituurde, handgesneden aardappelblokjes met salsa brava 6
patatas con aioli 

gefrituurde, handgesneden aardappelblokjes met knoflooksaus 6,5
pimientos de Padrón  

zachte gegrilde pepertjes met zeezout uit het Galicische dorpje Padrón 6,5

tapas mixtas 

serranoham, chorizo, fuet, zongedroogde tomaten, olijven, manchegokaas, 13
boquerones, garnituur

surtido de tapas 
tapastafel (vanaf 2 personen, prijs per persoon) 26

assortiment tapas in twee gangen, koud en warm:
serranoham, chorizo, fuet, zongedroogde tomaten, olijven, manchegokaas,

boquerones, garnituur / tortilla, albóndigas, kip met honing en anijszaadjes, 
gamba, patatas bravas, calamares, slaatje 

melón con jamón 
meloen met serranoham en garnituur 13

ensalada mixta 

sla, tomaat, komkommer, lente-ui, paprika, olijfolie, balsamico 6,5

paella de mariscos 

paella met zeevruchten 23
prijs per persoon, vanaf 2 personen. Bereidingstijd: +/- 45 minuten

gambas a la plancha con patatas fritas y ensalada mixta 19

gegrilde gamba’s, gefrituurde aardappelblokjes, aioli, slaatje

carabineros con patatas fritas y ensalada mixta 33

grote gegrilde gamba’s, gefrituurde aardappelblokjes, aioli, slaatje

POSTRES / DESSERTS

crema catalana / Catalaanse custard met een laagje gekarameliseerde suiker 7

churros con salsa de chocolate / churros met warme chocoladesaus 7
helado de vainilla con salsa de chocolate caliente / dame blanche 7,5

café helado / mokkaroomijs met koffie en slagroom 7

sorbete de pera / perensorbet (laag lactosegehalte) 7

Allergie of intolerantie? Wij helpen u graag!

Btw en bediening inbegrepen. Dranken van 2,5 tot 30 euro.


