CHULETÓN
GRILL
PESCA
TA PA S
PINTXOS
CERVEZAS
VINOS

(Geroosterd) stokbrood

Salades

pan al ajillo

4,50
••

pan con alioli O mantequilla

3,80
(•)•

pan con salsa de tomates secos y alioli

4,40
••

pan con aceite

4,50
••

pan

2,50
••

salade met warme geitenkaas en serrano ham

tostada tomaca

4,50
••

kleine salade met walnoot, appel en roquefort kaas

tostada anchoa con alioli

4,50
•

tostada cabrales

5,50
•

tostade con queso y ajillo

4,50
•

stokbrood met knoflookolie
stokbrood met alioli óf kruidenboter

stokbrood met tomatentapenade en alioli
stokbrood met olijfolie en zeezout
stokbrood
geroosterd stokbrood met verse tomaten

geroosterd stokbrood met ansjovis en alioli

geroosterd stokbrood met blauwschimmelkaas
geroosterd stokbrood met kaas en knoflook

ensaladilla de pollo
ensalada mixta

4,80
gemengde Spaanse salade met sla, tomaat, ui, ei, tonijn en olijven ••

ensalada carpaccio

9,50
•

ensalada queso de cabra con miel

9,50
••

ensalada Queso de caBra Y JamÓn serrano

9,50
•

ensalada endivias con roquefort

4,70
••

salade met carpaccio, pijnboompitjes, pesto en parmezaanse kaas
salade met geitenkaas, honing en walnoten

Groenten/aardappel tapas
alcachofas

6,20
••

aros de cebolla

4,00
••

champiñones a la plancha

3,80
•••

gegrilde verse artisjokken

gefrituurde uienringen

Kazen, worsten en hammen

4,50
••

een combinatie van gerookte kip, appel en selderij

gemarineerde champignons van de bakplaat

queso con miel

4,80
••

jalapeños

4,50
•

queso manchego

4,80
••

pimientos de padrón

4,50
•••

queso manchego frito

4,90
•

groenteschoteltje van courgette, paprika, ui en tomaat

plato de verduras

4,50
•••

queso charco hondo

6,50
••

patatas roseval

4,20

jamón serrano

9,50
••

warme geitenkaas met honing en walnoten
schapenkaas uit la mancha (met kweepeergelei +0,60)

gefrituurde manchego kaas

rauwmelkse schapenkaas met rozemarijn
in de berglucht gedroogde serranoham

jamón ibérico o bellota

Iberische ham óf Iberico belotta 36 maanden gerijpt

cecina de leÓn

smaakvolle en boterzacht gerookt rundvlees

plato de quesos y embutidos

bordje Spaanse kazen en worsten

plato ibérico

selectie van iberische hammen en worsten

plato de quesos

bordje van 5 verschillende Spaanse kazen

aceitunas

13,50 - 18,50
••
13,50
••
9,00
18,00
•
8,50
••

olijven

3,00
•••

Almendras Saladas

2,40

gezouten amandelen

met roomkaas gevulde, gefrituurde, Spaanse pepertjes
gebakken groene Spaanse pepertjes (seizoen)

roseval aardappeltjes met keuze uit:
- creme fraîche (crème fraîche en bieslook)
- mantequilla (kruidenboter)
- roquefort (blauwschimmelkaas)

••
••
••

patatas bravas y/o alioli

3,90
••

patatas fritas frescas

4,10
••

tortilla de patatas

4,50
•••

nachos con salsa o salsa de ají y queso

4,50
••

croquetas de espinacas

4,80
•

espárRagos verdes a la plancha

4,70
•••

gevulde champignons met geitenkaas (met Serano Ham +0,50)

champiñones rellenos con queso de cabra

5,50
••

berenjenas a la parrilla

3,80

aardappelpartjes met pikante saus en/of alioli
keuze uit wedges (met schil) óf huisgeschilde aardappeltjes
verse friet met mayonaise

taartje van ei, ui en aardappel
tortillachips met salsa óf chilisaus en kaas uit de oven
Spaanse spinazie-kaas kroketjes

groene asperges van de bakplaat

gegrilde aubergine

Nagerechten
POSTRES DULCES

SHERRY

FRUTA FRESCA con helado de sorbete (Y nata) 8,50

glaasje Sherry Pedro Ximenez

3,80

glaasje Sherry Pedro Ximenez Reserva

4,50

vers fruit met sorbetijs (met slagroom +0,50)

churros

6,50
Spaanse deegwaren met kaneelsuiker, poedersuiker en chocoladesaus •

tarta de queso con frutos del bosque
helado de yogur y nata

7,50

cheesecake met bosvruchten, yoghurtijs met slagroom
tip: heerlijk met een dessert wijntje

copa del niño

4,00

Cohete

1,50
•

copa barcelona

6,90
•

kinderijsje (vanille-ijs)
Raketje (waterijsje)
vanille-ijs met licor 43 en sinaasappelsap

coulant de chocolate con helado nueces Y nata 6,80

specialiteit uit de streek Catalonië

Guirlache con helado nueces y nata

kletskoppen met walnotenijs en slagroom

helado de naranja con nata

sinaasappelijs met slagroom

señorita blanca

vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

trufas

chocolade truffels (6 stuks)

pastel de nata

lauwwarm roomgebakje met vanille-ijs en slagroom

bordje van 5 verschillende Spaanse kazen

3,80

KOFFIE & THEE

café solo O doble

espresso óf dubbele espresso

café holandés

2,50

cappuccino

2,60

chocolate

2,80

chocolate con nata

3,30

5,50
•

café español

6,30

3,60
•

café irlandés

6,30

5,50
•

carajillo licor

3,40

té

2,80

té menta fresca

3,10

7,50
5,80
•

6,20

espresso met een wolkje melk
koffie verkeerd óf latte macchiato

koffie

espresso met opgeklopte melk
warme chocolademelk

warme chocolademelk met slagroom
koffie met Licor 43 óf Tia Maria en ongezoete room
Irish coffee met Jameson en ongezoete room

espresso met een scheutje van een gewenste likeur bv. Licor43
tea quiero thee, diverse smaken

8,50
•

verse munt thee

DESSERTWIJNEN

carredueñas dulee

5,00

oligitum moscatel

5,00

moscatel d’oro

5,00

rosé dessertwijn

witte dessertwijn
rode dessertwijn

2,30 - 3,40

2,70

QUESOS

plato de quesos

glaasje Tawny Port

café con leche o latte macchiato

5,80

witte en/of bruine chocolademousse met kletskop, walnotenijs en slagroom
chocoladetaart met een scheutje Tia Maria en slagroom

3,20

2,40

mousse de chocolate blanco y/o marrón y nata 7,50
tarta de chocolate

glaasje Ruby Port

café cortado

warm chocoladetaartje met walnotenijs en slagroom

crema catalana

PORT

Alle koffies zijn ook te bestellen met sojamelk.
Ook andere likeuren in de koffie zijn mogelijk.

Vlees tapas

Galicisch rundvlees

croquetas chorizo

4,80

albóndigas

4,80
•

chuletas de cordero

6,50
••

empanadilla de carne

4,80
•

pintxo moruno

4,80
••

Spaanse chorizo kroketjes

De Rubia Gallega runderen uit de streek Galicië
worden steeds bekender in Nederland. De runderen
hebben een robuust gestel en zijn daardoor opgewassen
tegen het Atlantische klimaat.

gekruide gehaktballetjes in een saus van tomaten

Ook hebben de dieren een natuurlijk en vrije levenswijze
gehad en eten ze uitsluitend gras, klaver en kruiden.
Dit alles resulteert in uitstekend vlees dat een mooie en
verfijnde smaak heeft; kruidig en iets ziltig en het vlees
is subtiel geaderd met vet (marmering).

lamskoteletjes van de grill

ZORGVULDIG HEBBEN WIJ EEN
SMAAKVOLLE SELECTIE GEMAAKT
VAN DIT MOOIE VLEES UIT GALICIË

gekruid varkenshaasspiesje

Chuletón (ribeye met bot)
600 gram voor twee personen

deeg-envelopjes gevuld met rundergehakt

pintxos morunos cabrales

twee varkenshaaspiesjes met (Spaanse) blauwschimmelkaas

42,00

Ribeye

500 gram voor twee personen

Solomillo (ossenhaas)
400 gram voor twee personen

dátiles con bacon
dadels in spek gewikkeld

4,60
••

hamburguesa con mayonesa de trufa

3,80

pollo ajillo

6,00
•

alitas de pollo

4,60
•

muslos de pollo

6,00
••

pintxo SECRETO IBéRICO a la plancha

5,40
••

puntitas de solomillo

7,80
•

huisgemarineerde spareribjes

costillas la cabaña dulce

6,50
•

ossobuco txakoli

8,50

runder hamburgertje met truffel mayonaise

38,00

kipfilet in romige saus met knoflook

45,00

kipvleugeltjes

Dit mooie stuk vlees wordt eerst gegrild en daarna op
een hete zoutsteen aan tafel geserveerd. Verse frietjes en
echte mayonaise maken het gerecht af. Bij dit vlees kun je
bijvoorbeeld uit onze tapaskaart nog heerlijke groentes,
aardappels of andere tapas kiezen.

gekruide kippendijen

pincho met iberico-filet van de bakplaat

gemarineerde ossenhaaspuntjes

gestoofde kalfsschenkel met groenten en Txakoli wijn

Kindermenu

mi madre

kindermenu

keuze uit: frikandelletjes, kroket, bitterballen, kipnuggets óf
mini kaassnacks geserveerd met frietjes, wedges óf tortilla
de patatas met appelmoes en mayonaise

6,50

5,50
bladerdeeg envelopjes met serranoham, geitenkaas, tijm en tomaat

seta rellena con queso de cabra y jamón serrano 6,00
champignons gevuld met geitenkaas en serranoham

5,50
••

gestoofd konijn met Viscaina saus

conejo a la viscaina

5,50
••

pintxo alcachofas con jamón serrano

4,80

4,00

runderstoofpotje met groenten

Cohete

1,50
•

kinderijsje (vanille-ijs)
Raketje (waterijsje)

broodje met verse artisjokken en serranoham (lauwwarm)

Allergie?
Geef bij het bestellen uw allergie duidelijk
aan in verband met de garnering.
• lactosevrij

• vegetarisch

•

Guiso de carne

copa del Niño

• glutenvrij

10,50
•

Vis tapas

calamares a la romana

5,80
•

empanadilla de atún

4,80
•

Kunt u niet kiezen?

gambas al ajillo

6,80
••

gambas a la plancha

9,00
••

verrassingstapasmix

gambas con bacon

6,80
•

gambas la cabañA

10,50
••

gambas picantes

6,90
••

Sardinas a la plancha

4,80
••

gefrituurde inktvisringen

deeg-envelopjes gevuld met tonijn
garnalen in knoflookolie

garnalen van de bakplaat

garnalen omwikkeld met bacon

grote pelgarnalen met knoflookmayonaise
pittige gamba’s met guindilla peper

sardientjes van de bakplaat met knoflookolie en zeezout

langostinos a la planchA

langoustines van de bakplaat met groene kruiden

LAAT U VERRASSEN MET EEN HEERLIJKE
TAPASMIX VOOR MINIMAAL 2 PERSONEN
3 rondes tapas, per ronde 4 verschillende gerechten

22,50 p.p.

4 rondes tapas, per ronde 4 verschillende gerechten

26,50 p.p.

5 rondes tapas, per ronde 4 verschillende gerechten

29,50 p.p.

11,50
••

mejillones con queso o picante

4,80
mosseltjes met kaas, knoflook en witte wijn óf met pittige tomatensaus ••

croquetas Gambas

4,80

almejas a la plancha

7,50
••

bacalao riojana

7,50
••

caracoles con tomate y mantequilla

6,50
•

boquerones

witte ansjovis in vinaigrette (koud)

3,90
••

filete de salmón a la albahaca

6,50

filete de lubina a la donostiarra

6,80

pintxo alcachofas con caballa

6,20

Spaanse kaas-garnalen kroketjes

venusschelpen van de bakplaat met knoflook
kabeljauwfilet met paprika en tomaat
wijngaardslakken op Spaanse wijze met tomaat en kruidenboter

Zalmfilet van de bakplaat met basilicumboter

Zeebaarsfilet met pepertje en knoflookolie

broodje met verse artisjokken en gerookte makreel (lauwwarm)

Paella

con pesca y pollo
HEERLIJKE
SPAANSE PAELLA
MET VIS EN KIP.
VOOR TWEE PERSONEN 29,50
Helaas zijn bij dit gerecht zijn geen uitzonderingen mogelijk

Reserveren?

Afhalen

Reserveer via couverts,
op www.lacabanatilburg.nl
of bel 013 467 33 84

Bij La Cabaña kun je van dinsdag tot en met zondag eten
afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Daarbij heeft u keuze
uit tapas die tafelklaar zijn óf tapas om zelf te bereiden.

La Cabaña

Reserveren?

Open

Academielaan 73
5037 EV Tilburg
013 467 33 84
info@lacabanatilburg.nl

Reserveer gemakkelijk
via couverts, op
www.lacabanatilburg.nl
of bel 013 467 33 84

Geniet 6 dagen per week van
heerlijke Spaanse tapas, paella
en grill, vanaf 17.00 uur
geopend! Op maandag gesloten.

WWW.LACABANATILBURG.NL

