
Geniet ook thuis van de heerlijke tapas, gemak-
kelijk zelf te bereiden in de oven, pan of frituur! 

Vul uw gegevens in en lever dit formulier in voor 
22 december. Alle tapas zijn 24 december af te 
halen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Naam

Telefoon

E-mail

Totaalbedrag

Betaald               Ja /  Nee

Afhaaltijd

Kazen, worsten en hammen
 queso con miel 4,80

warme geitenkaas met honing en walnoten ••

 queso manchego 5,80  
schapenkaas uit la mancha (met kweepeergelei +0,60) ••

 queso manchego frito 4,90
gefrituurde manchego kaas •

 jamón serrano  9,50 
in de berglucht gedroogde serranoham (met meloen +1,00) ••

 jamón ibérico 13,50 
Iberische ham ••

 cecina de leÓn 13,50  
smaakvol en boterzacht gerookt rundvlees •• 

 plato de quesos y embutidos 9,50 
bordje Spaanse kazen en worsten •
 

 plato de quesos y jamón serrano 10,00 
bordje Spaanse kazen en serranoham ••
 

 plato ibérico  18,00
selectie van iberische hammen en worsten ••

 plato de quesos 10,50 
bordje van 5 verschillende Spaanse kazen ••

 aceitunas 3,00  
gemarineerde olijven •••

 Almendras Saladas 2,40  
gezouten amandelen  ••• 

Nagerechten 

 tarta de queso con frutos del bosque 7,50 
      helado de yogur y nata 
cheesecake met bosvruchten, yoghurtijs met slagroom
tip: heerlijk met een dessert wijntje •

 coulant de chocolate con helado nueces Y nata 6,80 
warm chocoladetaartje met walnotenijs en slagroom •
  

 crema catalana 5,80 
specialiteit uit de streek Catalonië  ••
 

 mousse de chocolate blanco y/o marrón y nata 7,50 
witte en/of bruine chocolademousse met kletskop, walnotenijs en slagroom (•)
   

 pastel de nata 5,50 
lauwwarm roomgebakje met vanille-ijs en slagroom •

 trufa 0,65 
chocoladetruffel (per stuk)

 tarta con especias de galleta y chocolate 5,50 
taart van speculaas met chocolade 

• glutenvrij         • lactosevrij         • vegetarisch

(Geroosterd) stokbrood
 pan con alioli O mantequilla 3,80 

stokbrood met alioli óf kruidenboter (•)•  

 pan con salsa de tomates secos y alioli 4,40 
stokbrood met tomatentapenade en alioli  ••   

 pan con aceite 4,50
stokbrood met olijfolie en zeezout  ••  

 pan  2,50 
stokbrood  •• 

 tostada al ajillo 4,50
stokbrood met knoflookolie ••

 tostada tomaca (Y JamÓn serrano) 4,50 - 7,00 
geroosterd stokbrood met verse tomaten (en met serrano ham) •(•)  

 tostada anchoa con alioli  5,50 
geroosterd stokbrood met ansjovis en alioli  •

 tostada cabrales 5,50
geroosterd stokbrood met blauwschimmelkaas  •  

 tostadA con queso y ajillo   4,50
geroosterd stokbrood met kaas en knoflook  •    

Wijnen
 bijpassende wijnen vanaf 21,50 

Op zoek naar een bijpassende wijn? Wij adviseren u graag.
Rood, wit, rosé, bruisend of een lekkere zoete dessertwijn.

Feliz navidad - Bestellijst Kerst



Groenten/aardappel tapas
 alcachofas 6,20 

gegrilde verse artisjokken ••

 aros de cebolla  4,50
gefrituurde uienringen ••

 champiñones a la plancha 4,20
gemarineerde champignons van de bakplaat •••

 jalapeños  4,50 
met roomkaas gevulde, gefrituurde, Spaanse pepertjes  •

 pimientos de padrón  4,50 
gebakken groene Spaanse pepertjes (seizoen) •••

 plato de verduras 5,50 
diverse gegrilde groentes •••

 patatas bravas y/o alioli 4,00
aardappelpartjes met pikante saus en/of alioli ••
keuze uit wedges (met schil) óf huisgeschilde aardappeltjes

 patatas fritas frescas 4,10
verse friet met mayonaise ••

 tortilla de patatas  4,50 
taartje van ei, ui en aardappel •••

 nachos con salsa o salsa de ají y queso 4,50 
tortillachips met salsa óf chilisaus en kaas uit de oven ••  

 croquetas de espinacas  4,80 
Spaanse spinazie-kaas kroketjes •

 espárRagos verdes a la plancha 4,70 
groene asperges van de bakplaat •••

 champiñones con queso de cabra  5,50 
champignons gevuld met geitenkaas (met serranoham +0,50) •(•)

 berenjenas a la parrilla 3,80 
gegrilde aubergine

Vlees tapas
 croquetas chorizo 4,80 

Spaanse chorizo kroketjes

 albóndigas 4,80 
gekruide gehaktballetjes in een saus van tomaten  •

 empanadilla de carne  4,80
deeg-envelopjes gevuld met rundergehakt •

 dátiles con bacon 4,80 
dadels in spek gewikkeld ••

 hamburguesa con mayonesa de trufa 4,00
runder hamburgertjes met truffel mayonaise

 pollo ajillo 6,00 
kipfilet in romige saus met knoflook •

 alitas de pollo 4,60 
kipvleugeltjes gemarineerd in olijfolie, citroen, knoflook en peterselie ••

 costillas la cabaña dulce  7,20
huisgemarineerde spareribjes 

 mi madre  2,90 
bladerdeeg envelopje met serranoham, geitenkaas, tijm en tomaat 

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

 caldereta de cordeRo 6,50 
lamsstoofpotje ••

 muslos de pato en salsa de arandonos 10,50 
eendenborst met blauwe bessen en vanille ••

 pierna de cordero azado 29,50 
gestoofde lamsbout- 2 personen ••

 codorniz a baja temperatura 1,85 
kwartelpootje op lage temperatuur gegaard ••

 chuleta de cerdo ibérico 6,50 
gemarineerde varkenslende van het Ibericovarken ••

Vis tapas 
 calamares a la romana 5,80 

gefrituurde inktvisringen  •

 Atún rebozado 11,50 
gemarineerde rauwe tonijn met teriyakisaus • 

 gambas al ajillo 6,80 
garnalen in knoflookolie ••

 gambas con bacon 6,80 
garnalen omwikkeld met bacon •

 gambas la cabañA 11,00 
grote gepelde in panko geparneerde garnalen met knoflookmayonaise •

 gambas picantes 6,90
pittige gamba’s met guindilla peper ••

 Sardinas a la plancha 4,80 
sardientjes van de bakplaat met knoflookolie en zeezout ••

 mejillones con queso o picante 4,80 
mosseltjes met kaas, knoflook en witte wijn óf met pittige tomatensaus •(•)

 croquetas Gambas 4,80 
Spaanse kaas-garnalen kroketjes

 almejas a la plancha 8,50 
venusschelpen van de bakplaat met knoflook ••

 caracoles con tomate y mantequilla 6,50 
wijngaardslakken op Spaanse wijze met tomaat en kruidenboter •

 
 boquerones 3,90 

witte ansjovis in vinaigrette (koud) ••
 

 salmón a la albahaca 6,50 
zalmfilet van de bakplaat met basilicumboter •

 
 salmón rebozado 10,50 

gemarineerde rauwe zalm met teriyakisaus •
 

 merluza con almejas 10,50 
heekfilet met venusschelpen •

 
 tomate relleno de ceviche 2,80 

gevulde tomaat met mosselen en garnalen ••

 huevo relleno con atún 1,30 
gevuld ei met tonijncreme ••

• glutenvrij         • lactosevrij         • vegetarisch


