lunch/
dinner
& bites

Tapas Bites all day
Pan con aioli

Brood met aioli

Pan con tomate y basilicum



Brood van de plancha met geraspte tomaten en basilicum

Queso Manchego


Gefrituurde aardappelblokjes met huisgemaakte salsa

Pimientos de Padrón

5.00

Ask us about our daily specials

5.50



Manchego kaas

Patatas Bravas

Vraag ook naar
onze gerechten
van de dag

4.00



5.25



Gefrituurde milde paprikaatjes

Champiñones a la crema



Pisto con queso de cabra



4.50

Champignons met knoflook, room en sherry
Gegrilde groenten met geitenkaas

6.25

Quesadillas Cheesy Mexican toast

6.50

Jamón, queso, salsa de tomate
Ham, kaas, tomatensaus

Tortilla de Patatas

5.00

Spaanse aardappel omelet

Pollo, jamón, queso, salsa de tomate

10.75

Atún, queso, salsa de tomate

12.00

Albóndigas, queso, salsa de tomate

11.00

Kip, ham, kaas, tomatensaus

Jamón Serrano

6.25

Serranoham

Tonijn, kaas, tomatensaus

Chorizo Ibérico

5.00

Chorizo worst

Gehaktbal, kaas, tomatensaus

Huevos rotos con jamón

Gefrituurde aardappel, serranoham, spiegelei

6.25

9.25

Verduras, queso de cabra, salsa de tomate 
Gegrilde groenten, geitenkaas, tomatensaus

9.75

Pinchos de pollo

5.50

Chorizo al vino

6.25

Platos Charcuterie & cheese

Pinchos de solomillo

7.00

Tabla de La Tranca

21.00

Albóndigas en salsa de tomate

6.25

Tabla de queso

10.50

Filete de ternera con salsa de pimienta

8.25

Fiesta de croquetas

5.25

Macho nacho tortilla chips

7.25

Spiesjes van kipfilet
Chorizo ingekookt met rode wijn en honing
Spiesjes van runderhaas
Gehaktballen met tomatensaus
Biefstukje met pepersaus

Twee jamon en twee chorizo croquetjes
Tortilla chips met gehakt, overbakken met kaas

Zarzuela

8.25

Rijkelijk gevulde vissoep

Selectie van vleeswaren, kazen en brood met aioli


Selectie van kazen en brood met aioli

Ensaladas Salads
El Classico

11.50

Gambas y atun

13.50

Ensalada de pollo

13.00

Salade van Serranoham en Manchego kaas
Salade van scampi en tonijn

Esparragos a la plancha

7.50

Salade met gebakken gemarineerde kip

Pinchos de gamba

7.00

Postre Dessert

Paella de Mariscos

8.50

Pastel de Nata

4.00

Calamares fritos a la andaluz

7.25

Tartufo

5.00

Boquerones fritos

7.25

Cheesecake

5.00

Crema Catalana

5.50

Asperges met gekookt ei en serranoham
Spiesjes van gepelde grote garnalen
Rijstgerecht met vis, schaal en schelpdieren
Gefrituurde inktvisringen
Gefrituurde visjes

Pescado de temporada

—

Vis van het seizoen

 = Vegetarisch gerecht.

 = Vegetarian dish.

Cakeje met vanille custard
Zacht roomijs met hazelnootstukjes
Cheesecake van banaan en toffee
Beroemd Spaans pudding dessert

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Our dishes may contain allergens.

