
 

Tapas Koud  

 

 

Barra Vista Molino                                   €4,95                                                                  
‘’Broodplank met smeersels.’’ 

Pan al ajillo                                                                                  €4,95 
‘’Maïsbrood met knoflook en olijfolie.’’ (4st) 

Carpaccio                                                                                               €6,10 
‘’Runderhaas met Parmezaanse kaas, rucola, spekjes, 
 kappertjes, pijnboompitten en truffeldressing.’’ 

            Gazpacho                                                                                              €4,75 
            ‘‘Spaanse koude tomatensoep.’’ 

Peperonata                                                                       €4,75 
‘’Koud geserveerde salade van verschillende groenten.’’ 

Vitello Tonnato                                                                              €5,95 
‘’Combinatie van kalfsvlees en tonijnmayonaise.’’                      .                          . 
 
Couscous                                                                          €4,75 
‘’Marokkaanse parelcouscous salade met ras el hanout en geitenkaas.’’ 

Salmon marinara                                                                               €5,95 
‘’Gemarineerde zalm met sinaasappel en dille.’’ 

Aceitunas Deluxe                                                                       €4,75 
‘’Grote, huis gemarineerde olijven.’’ 

Jamón di Parma                                                                                      €5,50 
‘’Versgesneden Parmaham.’’ 

Antiboise Tuna                                                                                     €6,50 
 ‘’Verse tonijn geserveerd met een Franse salsa van tomaat,                 . 
olijfolie en olijven.’’                           

Sorpresa de verano                                                                                         €4,25 
‘’Frisse combinatie van watermeloen en feta.’’ 

Salsas                                                                                    €6,75 
‘’Drie verschillende dip-salsa’s geserveerd met krokante tortilla.’’ 

Kaasplankje                                                                          €7,25   
‘’Kaasplankje van verschillende kazen en honing.’’                             .                                                      
                                       . 
 

  



 

  

Tapas Warm 

 

 

Albóndigas                                                                                   €5,95 
‘’Spaanse gehaktballetjes.’’                                 .                                     .                                                                 
.  
Picadillo en adobo                                                                                  €6,50 
‘’Gemarineerde varkenshaasspiesjes met rode moyo.’’ (4st) 

Gamba al ajillo                                                                                        €6,50 
‘’Scampi in groene kruiden en knoflook.’’ (4st) 

Solomillo de buey                                                                                  €8,50 
‘’Bavette van de grill met een truffeljus.’’  

Croquetas de Queso                                                                                       €5,50 
‘’Kaas kroketjes van oude kaas , geserveerd met een zoet gember sausje.’’   
.  (4st) 

Cazuela de pescado                                                                                         €7,00 
‘’Stoofpotje van verschillende vissoorten.’’ 

Calamares al ajillo                                                                                     €6,25 
‘’Gefrituurde inktvisringen met aioli en citroen.’’  

Costillas de cerdo                                                                                  €6,95 
‘’Spareribs. Hot of naturel’’  

Tagliatelle                                                                  €5,25 
‘’Pastagerecht van tagliatelle en champignons.’’ 

Patatas a la importancia                                                                                             €4,75 
‘’Spaans aardappelgerecht.’’ 

Salmón verde                                                                              €6,75 
‘’Zalm van de Chef met groene kruiden.’’ 

Patatas trufa                                                                                           €4,00 
‘’Frietjes met truffelmayonaise ( met chorizo +€0,50 ).’' 

Empanada                                                                                               €4,25 
‘’Bladerdeeg hapje gevuld met kip.’’ 

 

 
 



 

 

 

Soepen  
 

 

Tomatensoep                                                                            €5,75 
‘’Tomatensoep met crème fraîche.’’  

Spaanse vissoep                                                                                     €7,25 
‘’Rijkgevulde Spaanse vissoep.’’ 

 

‘’De soepen worden geserveerd met brood 
 (geroosterd knoflookbrood).’’ 

 

 

        

Kindergerechten 

 
Frietjes met appelmoes                                                                       €9,50 
‘’Met keuze uit: kroket, frikadel of spareribs.’’  

 

Kindergerechten worden enkel geserveerd t/m 12 jaar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoofdgerechten 

 

 

Vlees 

Spareribs                                                            €21 
‘’Botermalse spareribs, naar keuze naturel of hot.’’ 

Bavette                                                                                                €23,50 
‘’Biefstuk van de vang (buik) met portsaus of        
champignonsaus.’’         

Varkenshaas                                                                                         €19,50 
‘Varkenshaas geserveerd portsaus of champignonsaus.’’                                  

                        

Vis 

Zalmfilet                                                                             €19,75  
‘’Zalmfilet van de Chef.’’  

Scampi piri piri                                                              €21,50 
‘’Scampi gebakken in piri piri kruiden, paprika en ui.’’ 

Tonijnsteak                                                                        €24,50 
‘’Gegrilde, lijn gevangen tonijnsteak geserveerd met antiboise.’’ 

 

Vegetarisch  
Couscous                                                    €17,50  
‘’Marokkaanse parelcouscous met geitenkaas uit de oven.’’ 

Tagliatelle                                   €17,50 
‘’Pastagerecht van tagliatelle en champignons.’’ 

 
‘’’Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en gemengde 

salade.’’ 

Heeft u een allergie of vragen? Meld het ons! 

 



  

 

 

 

Nagerechten  

 
 

Cheesecake di Roger                                                   €5,00 
‘’Door Roger gemaakte cheesecake van witte chocolade en framboos.’’ 

Torta Naranja                                                                          €4,75 
‘’Spaanse sinaasappeltaart.’’ 

Churros                                                                                 €6,50 
‘’Dessert van gefrituurd deeg, geserveerd met vanille ijs.’’ 

Crema Limoncello                                                                                             €3,50  
‘’Huisgemaakte romige Limoncello.’’ 

Dame Blanche                                                                                  €6,50 
‘’Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.’’ 

Chocolade taart                                                                           €6,25  
‘’Chocolade taart geserveerd met vanille ijs.’’ 

Tapas dessert                                                                                       €8,50 
‘’Verrassingsdessert van 3 verschillende gerechten, samengesteld            . 
 door de chef.’’             

Kinderijsje                                       €3,50 
‘’Schatkistje.’’ t/m 12 jaar.    

Kaasplankje                                                                          €7,25   
‘’Kaasplankje van verschillende kazen en honing.’’                                       

 

 

 

 

 

 


