
TAPASEen klein stukje 
Spanje in restaurant

Voorgerechten
vinos / wijnen

DAGSCHOTEL

BIEREN

Pan con alioli 
Stokbrood met alioli
 
Pan con ajo y jamon Serrano
Sneetjes knoflookbrood 
met gegrilde serranoham

Plato de embutidos (koud)
Diverse soorten spaanse worst en ham

Boquerones en vinagre
Ansjovisjes in het zuur

Olivas (koud)
Olijven

Plato Jamón
Spaanse Serrano

Queso Manchego
Manchego kaas

€ 3,50

€ 5,75

€ 9,50

€ 3,90

€ 3,75

€ 6,95

€ 5,75

vegetarisch

TAP

Fles

Bijgerechten

TAPAS
Pollo en salsa de soja
Kippenpootjes in sojamarinade

Pollo estofado
Gestoofde kippenbouten

Carne en salsa
Gestoofde rundvlees in rode wijn 

Deditos de pollo
Kipvingers

Croqueta de jamón 
Kroketjes met Spaanse Serrano ham

Pinchos de cerdo
Varkensvlees spiesjes

Montaditos de queso y jamón
Gestoofde kip in rode wijn op knoflookbrood

Pinchos morunos
Lamsvlees spiesjes

Montaditos de lomo
Varkenshaas op knoflookbrood

Montaditos con Jamón y brie
Spaanse Serranoham en brie op knoflookbrood
 Chistorra al vino tinto 
Chistorra gebakken en gestoofd in rode wijn 

Albondigas en tomate
Gehaktballetjes in tomatensaus

Costillas en salsa
Gestoofde varkensribbetjes

Heineken
Afligem blond
Afligem П
Brandweisem

Heineken 0,0%
Estrella
Afligem Ш
Amster radler 0,0%

(keuze uit vlees of  vis)
Vraag aan onze medewerkers naar de  

dagschotel

Patatas bravas
Aardappelstukjes met 
pikante saus

Ensalada mixta
Gemengde salade

Ensalada con atún 
Salade met tonijn

Ensalada con queso de oveja
Salade met geitenkaas

Ensalada de tomates  
Tomatensalade

€ 4,75

€ 5,20

€ 5,90
 

€ 4,50

€ 5,-

€ 6,-

€ 6,-

€ 6,-

€ 6,25

€ 6,75

€ 4,75

€ 5,50

€ 6,70€ 2,75
€ 4,25
€ 4,25
€ 4,75

€ 2,75
€ 4,75
€ 4,25
€ 3,25

€ 19,50

€ 4,20

€ 3,95

€ 5,-

€ 4,70

€ 4,-

vlees

Patatas alioli 
Aardappels met alioli

Verduras en tempura
Gefrituurde groente tempura

Tortilla 
Spaanse aardappel ui omelet

Verduritas a la plancha  
Diverse soorten gegrilde groenten

Alcachofas
Artisjokken 

Champinones a la plancha
Gegrilde champignons op de bakplaat 
met knoflook en sherry 

Croqueta de espinaca
Kroketjes met spinazie

Queso de cabra con tomate
Geitenkaas met een salsa van tomaten uit de oven 

€ 4,50

€ 6,25

€ 3,90

€ 5,75

€ 5,75

€ 4,50

€ 5,-

€ 4,70

Voor een complete maaltijd adviseren we 3-4 tapas p.p.
Al onze tapas worden vers bereid. Bij drukte kan het daarom 

iets langer duren, voordat uw eten geserveerd wordt.  
Wij vragen hiervoor uw begrip, bij voorbaat dank.

Postres / nagerechten
Churros
Met een chocoladebadje

Helado con leche frita
Ijs met gefrituurde melk

Sangria sorbet coupe

Chocolade sorbet coupe

€ 6,50

€ 6,75

€ 7,20

€ 6,90

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,30
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 5,75
€ 5,75

Rood / wit / rosé
Fles

Tinto de verano
Karaf 1l

Sangria
Karaf 1l

€ 4,25
€ 19,50

€ 3,25 
€ 15,-

€ 4,75
€ 21,-

sopa - soepen
€ 6,-
€ 6,-

Vraag aan onze medewerkers naar de soep van de dag.

!

!

Paella mixta  
Paella met vis en vlees
(Vanaf 2 personen, gelieve van tevoren bestellen)

€ 17,50 p.p.

Warme dranken

Chipirones fritos
Gefrituurde kleine inktvis 

Croqueta de atún
Kroketjes met tonijn 

Boquerones fritos
Gefrituurde sardellen

Gambas al ajillo
Garnalen in knoflook

Pescadito frito
Catch of the day (gefrituurd)

Almejas a la marinera
Gemarineerde venusschelpjes

Calamares fritas
Gefrituurde inktvis

Mejillones a la marinera
Gemarineerde mosselen 

Chocos
Gefrituurde potinktvis

€ 6,50

€ 5,-

€ 7,50

€ 6,75

€ 6,-

€ 6,25

€ 5,50

€ 6,25

€ 5,-

vis

Thee
Espresso
Cortado
Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Latte macchiato
Irish coffee
Spaanse koffie met liqor 43

Soep van de dag

Gazpacho
Spaanse koude soep



{kindermenu}

• BOMBERO
• DRINKEN
• ETEN
• FRIET
• GEHAKTBAL

• IJSJES
• KOK
• KROKET
• PLEZIER
• RESTAURANT


