


Pan
Pan con allioli    € 3,-
Brood met allioli

Pan Variado    € 5,50
Brood met allioli, groene olijventapenade en
pikante kruidenboter

Pan con Jamón Serrano   € 5,80
Brood met tomatenpasta, knoflook en Serranoham

pan con ajo    € 2,80
Knoflookbrood

Pan tomatquet    € 2,80
Geroosterd tomatenbrood

Pan con ajo y queso   € 3,10
Knoflookbrood met gesmolten kaas

Pan con tomaquet y queso  € 3,10
Tomatenbrood met gesmolten kaas

Pan Ronaldo             € 6,-
Brood met tomatenpasta, geitenkaas en
Serranoham

Nachos
Plato de Tortilla    € 3,50
Klein bakje tortilla chips met chili en 
kaas uit de oven

Frias
Aceitunas    € 3,-
Olijven

Pimiento’s                                           € 3,90
Gevulde pepers

Queso Catalonia    € 4,20
Huisgemarineerde Spaanse kaas met zongedroogde tomaatjes

Plato de queso    € 6,95
Diverse soorten Spaanse kaas

Jamón Serrano    € 6,95
Originele Spaanse Serranoham, 15 maanden gerijpt

Ensalada     € 4,95
Basis salade met diverse groenten
 Con queso   + € 1,-

Plato Variado    
Schotel met diverse Spaanse specialiteiten 
(vanaf 2 personen) Per persoon   € 4,95



Menu
   Menu                                 €17.50 p.p.

Menu                                 €20. p.p.
   Menu                                 €22.50 p.p.

             Vegetarisch menu                   €15,00 p.p.  

Dit menu bestaat uit twee rondes. Allereerst krijgt u 
een variatie aan koude Spaanse lekkernijen en vervol-
gens een ruime variatie warme tapas van onze kaart.

Vanaf 2 personen!

Carnes
Albóndigas    € 4,95
Spaanse gehaktballetjes in kruidige tomatensaus

Costillas bar bahía   € 4,95
Huisgemarineerde ribbetjes

Pincho de carne    € 6,50
Gemarineerde vleesspies van de grill, geserveerd met een pikant 
sausje

Puntitas de solomillo   € 8,50
Ossenhaaspuntjes op Spaanse wijze van de grill

Chuletas de cordero                              € 7,75
In honing en tijm gemarineerde lamskoteletjes
van de grill

Chorizo à la plancha   € 4,50
Chorizo worstjes van de gril

Datiles     € 4,95
Met chorizo gevulde dadels, omwikkeld met spek

Rollos de Jamón Serrano   € 4,95
Serranoham rolletjes met geitenroomkaas en honing

 



Pollo
Pollo Mañana    € 5,90
Krokant gefrituurde kip met sesam en een knoflookmayonaise

Piernas de pollo     € 5,-
Pikante kippenboutjes uit de oven

Tortilla de Pollo    € 5,10
Tortilla met kipvulling, room en kaas uit de oven

Verduras
Calabacín (vegetarisch mogelijk):  € 4,50
Gegrilde courgette met tomatenpasta, geitenkaas en serrano-
ham

Pimientos rellenos (vegetarisch mogelijk): € 4,95
Geroosterde paprika’s gevuld met geitenkaas, honing en 
spekjes

Champiñones con ajo                           € 4,25
Champignons in knoflookolie

Champiñones rellenos    € 4,75
Champignons gevuld met een pikante roomkaas                       

Jalapeños     € 4,70
Gefrituurde groene pepers gevuld met roomkaas

Pescado
Gambas con ajo    € 6,85
Garnaaltjes in knoflookolie

Gambas à la plancha   € 8,40
Grote ongepelde gamba’s van de grill

Gambas Mañana    € 7,-
Gamba’s met spek en een whiskey-cocktailsaus

Calamares à la romana   € 4,50
Inktvisringen met een knoflookmayonaise

Mejillones gratinados   € 4,95
Grote gegratineerde mosselen op Spaanse wijze

Salmón     € 5,50
Warm gerookte zalm met een kruidenroomkaas

Pescadilla frito    € 4,10
Krokant gefrituurde kleine visjes

Patatas
Patatas bravas     € 4,10
Pikante krielaardappeltjes met saus

Patatas pobres     € 4,10    
In de schil gefrituurde aardappelpartjes 

Tortilla de Patata     € 4,85



Helado
Helado mañana     € 4,90
Roomijs met verse jus d’orange en slagroom
Con licor 43     € 6,50 

Helado de chocolate   € 4,90 
Chocolade ijstruffel met slagroom

Capricho     € 4,90 
Roomijs met caramel
 
Helado de limón    € 4,90 
Met citroen ijs gevulde citroen

Requeson con Miel    €5,50 
Kwark ijs met honing en amandel

Crema Catalana    €5,50 
Traditionele Spaanse crème brûlée op basis van ijs, gekarameli-
seerd met suiker

Churros     € 4,90 
Traditioneel nagerecht van gefrituurde deegwaren met kaneel, 
vanillesuiker en kaneelijs

Churros con Choco     € 4,90
Traditioneel nagerecht van gefrituurde deegwaren gevuld met 
chocolade, vanillesuiker en roomijs.

Plato de queso     € 6,95
Bordje met diverse soorten Spaanse kazen

Cervezas
tap
Hertof Jan    € 2,70
Witte trappist    € 3,50

Flesje
San Miguel:    € 3,50
Estrella Damm 0,0%    € 3,25

Flesje speciaalbier
La Trappe dubbel    € 4,50
La Chouffe    € 4,50
Grimbergen dubbel   € 4,50
Cornet     € 4,80
Triple karmeliet    € 4,80
Estrella Damm Sol (Radler)     € 3,50
LIEFMANS FRUITBIER   € 3,50
Corona     € 4,50
Grolsch Weizen    € 3,50



Refrescos
Frisdranken (per flesje 20 cl)  € 2,20
Ijsthee (per flesje)   € 2,50
Appelsap                                    € 2,30
Jus d’orange                                € 2,30
Jus d’orange vers                          € 3,60
Ranja     € 1,50 

Aperitivos
Witte port    € 3,50
Rode port    € 3,50
Sherry     € 3,25

Pedro Ximénez    € 5,-
Een donkere mahoniekleurige wijn met een opvallende 
geur van rozijnen en een zoete zachte smaak.

Martini Bianco / Rosso   € 3,50
Witte of rode Martini

Cava 20cl (2 glazen)   € 7,95
Heerlijk fris en sappig. Een aantrekkelijke mousse met mooie fijne 
bubbels. Tonen van citrus en wit fruit. Verfijnd en droog. 

Bebidas
Calientes

THEE     € 2,-
VERSE MUNTTHEE   € 3,50 
KOFFIE     € 2,20 
KOFFIE VERKEERD   € 2,40 
CAPPUCCINO     € 2,40
KOFFIE MET SLARGOOM   € 2,60  
SPECIALE KOFFIE   € 6,50 
LATTE MACCHIATO   € 3,- 

 Destilados
Buitenlands gedestilleerd: (vanaf)  € 4.-  
Diverse soorten als Bacardi, Vodka, Gin, Tequilla, malibu 
etc.

Diverse mixdranken:                            €5,50


