
Pan con alioli 
Brood met aïoli

pimientos de padron
een fijne vegetarische Spaanse snack van zoete, 
zachte pepertjes, gefrituurd, met zeezout

Queso Manchego
Schapenkaas 

Fuet
Gedroogde salamiworst

Aceitunas 
Gemengde olijven

Jamón Serrano
Serranoham

Anchoas con mahonesa de lima
Ansjovis met limoenmayonaise 

Melón con Jamón Serrano
Meloen met Serranoham 

Carpaccio clásico
Beef carpaccio met truffelmayonaise, 
pittenmix, Parmezaanse kaas en rucola 

Tortilla de papa 
Aardappeltortilla met harissa

Pimientos rellenos
Gevulde zoete pepertjes (peppadew)

caprese 
Mozzarella, tomaat en basilicumcrème

Tapas Calientes
Koude Tapas Warme Tapas

Paella de carne
Rijstgerecht uit Valencia met kip en chorizo

Chorizo caliente
Pittige Spaanse worstjes

Albóndigas
Gekruide gehaktballetjes in warme tomatensaus

Alitas de pollo
Gemarineerde kippenvleugeltjes met chilisaus

Patatas bravas  
Warme aardappelblokjes in knoflookmayonaise

Gambas pil pil  
Gepelde gamba’s in room met knoflook, preiringen en 
Spaanse pepers

Croquetas de gambas
Gamba kroketjes met mayonaise

Calamares
Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus

Croquetas de cabra con miel 
Geitenkaas kroketjes met honing en pijnboompitjes

brocheta de bistec
In knoflook gemarineerd biefstukspiesje

costillas
Spare ribs

Champiñones a la Ruysdael 
Champignons, gegratineerd met kaas

voorwaarden

Vino Blanco (witte wijn)

Vino Rosado (rose wijn)

Vino Tinto  (rode wijn)

Flesje wijn va. 24

Tapas Frias
• U kunt alle warme & koude tapas ook los bestellen  

à € 6,50 per tapa.
• Onbeperkt tapas eten kan vanaf 17.00 uur  

à € 27,50 p.p. 
• Maximaal 2 tapas per persoon tegelijk bestellen.
• Nieuwe tapas bestellen wanneer de eerder bestelde 

tapas op zijn.
• Voor niet opgegeten tapas rekenen wij € 2,50.
• De keuken sluit om 21.00 uur.
• Het is prettig wanneer u bij de reservering aangeeft 

dat u gebruik wenst te maken van het tapas-
arrangement. (Vol=vol)

• Uitsluitend voor consumptie ter plekke. Er kunnen 
geen tapas worden meegenomen.

• Drankjes & desserts worden apart berekend.

Spelregels

Botella de Vino

per kan 20 • Per glas 4

blanco 0 roja
Sangria

vraag onze medewerkers

Postres
dessertsViva las tapas!

onbeperkt tapas€ 27, 50 P.P.

¡Bienvenedosa todos!

¡Buen provecho!

¡Qué disfrute!

¡Hasta pronto!

olijfbier • 5
fris, elegant en toegankelijk, 100% natuurlijk en ook nog 
glutenvrij bier 

cerveza de oliva
Oliba green beer



Viva las

tapas!
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¡Qué disfrute!

¡Viva las tapas!

¡Buen provecho!

¡Bienvenedosa todos!

¡Hasta
pronto!

onbeperkt tapas€ 27, 50 P.P.


