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VOORGERECHTEN
salade van gemarineerde paddenstoelen en gedroogde tomaten

8

linzensalade met gebakken pompoen

7

couscoussalade met geitenkaas

8

vitello tonnato: dunne reepjes kalfsvlees met saus van tonijn

12

carpaccio met truffelmayonaise

11

garnalensalade met limoendressing

10

salade van huisgemarineerde zalm met mosterd dille dressing

12

vissoep à la mediterrani

9

soep van de dag

6
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HOOFDGERECHTEN
mixed grill: diverse vissoorten met kruidenolie

19

zeebaarsfilet op de huid gebakken met wilde spinazie

18

zalmfilet uit de oven, gegratineerd met salsa verde

18

gebakken entrecote met rode wijnsaus

19

kalfs scaloppini met champignons

17

pasta penne met kipfilet, groenten en Parmezaanse kaas

13

lasagna van groenten en mozarella / v.

11

radicchio rosso: gegrilde roodsla met gorgonzola / v.

11

luxe zeewierhamburger / v.

11

pasta penne met gegrilde groenten en pesto basilicum / v.

11

PA E LL A T R A D I T I O N A L
traditionele Spaanse rijstschotel
(prijs is per persoon, vanaf 2 personen. (de bereidingstijd is circa 45 minuten)

18

3 gangen keuze menu
(voor grote gezelschappen vanaf 8 personen)

29

gevarieerd tapasmenu in twee gangen,
bestaande uit vlees, vis en vegetarische gerechten.
Per tafel per persoon

22 p.p.

met dessert

26 p.p.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelen en groenten.
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TA PA S
jamon Serrano (1 jaar gerijpt)

5

jamon Iberico (2 tot 3 jaar gerijpt)

9

queso tres leches semicurado (Iberico D.O La Mancha)

5

manchego (schapenkaas uit Castilla)

5

gefrituurde inktvisringen met aioli

6

gepelde garnalen in knoflook

8

gemarineerde ansjovis

5

spaanse worstjes met honing uit de oven

7

spiesje met kip piri-piri

6

spaanse aardappel tortilla

5

aubergine met gekruide tomaat uit de oven

6

balletjes van geitenkaas met groene appel,
een krokante korst van noten en honing

6

portobello gevuld met Iberico kaas uit de oven

6
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DESSERT
tiramisu

7

brownies met vanille-ijs en slagroom

7

crème Catalana

6

limoen sorbetijs

6

grand dessert

9

kaasplateau

9

DESSERTWIJNEN
Muscat de Rivesaltes Blanc
(biodynamisch) – Zuid-Frankrijk
Frisse, zoete witte wijn met heerlijk aroma van citrusvruchten,
exotische vruchten, perzik en abrikoos.

per glas 5

Pedro Ximénez Cosecha
Montilla - Spanje
Nectar van vijgen en rijp gedroogd fruit, zijdezacht en soepel in de mond.

per glas 5

CAFÉS ESPECIALES
Café con bombones
Koffie met bonbons

4

Café Mejicano
Koffie met Kahlua en slagroom

7

Café Francés
Koffie met Grand Marnier en slagroom

7

Carajillo
Espresso met een shotje brandy

4

Café Español
Koffie met Licor 43 en slagroom

7

Irish coffee
Koffie met Jameson en slagroom

7

Café Italiano
Koffie met Frangelico en slagroom

7
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Spaanse wijnen
Braña Vieja Viura / Navarra - Spanje
Droge witte wijn. Frisse aroma van citrusvruchten

glas 4

fles 20

Braña Vieja Garnacha / Navarra - Spanje
Verfrissende, fruitige rosé, met aroma van rood fruit

glas 4

fles 20

Braña Vieja Tempranillo / Navarra - Spanje
Soepele, fruitige en vlezige rode wijn. Spaans karakter,
verleidelijk met een impressie van vanille-aroma

glas 4

fles 20

glas 4

fles 20

glas 4

fles 20

Italiaanse wijnen
Farina Bianco / Veneto - Italië
Toegankelijke witte wijn gemaakt van een combinatie van druiven
Garganega, Trebbiano en Chardonnay.
Farina Rosso / Veneto - Italië
Sappige, soepele rode wijn uit Verona . De Corvina en Rondinella druiven
geven smaken van kersen en aardbei.

Luxe witte wijnen

Luxe rode wijnen

Villa Trasqua Trastella Vermentino / Toscane
Frisse wijn uit Toscane Vermentino. Citrus tonen
gecombineerd met perzik
fles 26

Epicuro Nero d’Avola
Volle krachtige wijn uit Sicilië. Gemaakt van 80%
nero d’avola met daarbij 20% Syrah. Smaak met
aroma van kersen en kruiden
fles 28

Enaria Verdejo / Rueda – Spanje
Prachtige geuren met aroma van de
Verdejo druif, gedroogde perzik en venkel
fles 29
Ogier Artesis Blanc / Rhône – Frankrijk
Een wijn gemaakt van maar liefst 6 druiven.
Rijpe gele tonen, weinig zuren en een
tikje honing en bloesem
fles 28

Ogier Plan de Dieu Rouge / Rhône – Frankrijk
Een volle, rijke rode Cotes du Rhône Villages .
Heerlijke aroma van rijpe aardbei en peer met in
de verte mooie tonen van eikenhout
fles 27
Ramón Bilbao Crianza / Rioja – Spanje
Complexe, dieprode wijn met aroma van zwart
fruit, pruimen, sandelhout. De smaak is zwoel met
rijpe tannine
fles 29

Rosé
Chateau Mentone Rosé biologisch. Op en top Provence! Een frisse en vooral droge rosé met
fris rood fruit en witte bloesem. Heerlijk met schaaldieren en Mediterrane gerechten
		

fles 29
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BRANDY

Torres 10 (Imperial brandy)		

5

Sorbrano (sherry, scherp)		

4

Carlos 1 (zacht en vol van karakter)		

5

Cardenal Mendoza (de unieke Spaanse brandy op leeftijd)		

5

Calvados (destillaat van appelcider) 		

4

Martell (cognac) 		

4

RON

Havana club 3 ans (subtiel en soepel)		

4

Havana club 7 ans (7 jaar oud)		

4

Havana club reserva (Cubaanse trots)		

5

LICORES

Licor 43 (door en door Spaans)

4

Frangelico

Ponche caballero (brandy, sinaasappel)

4

(hazelnoot, cacao en vanillebessen)

Tia Maria (koffielikeur)

4

Campari (een drank op basis van

Kahlua (koffielikeur met een volle smaak)

4

witte en rode wijnen en bittere kruiden)

4

Grand Marnier (sinaasappel brandewijn)

4

Pitu (distillaat van suikerriet)

4

Cointreau (een soort triple sec likeur)

4

Pacharán

Amaretto (een zoete likeur

(likeur van gefermenteerde pruimen)

4

4

met amandelsmaak)

4

Limoncello

Gin (vergist graanbeslag)

4

(Italiaanse alcoholische citroendrank)

4

Smirnoff (vodka gestookt uit aardappelen)

4

Pernod (distillaat van anijs)

4

Sambuca (anijslikeur)

4

Jack Daniel Tennessee distelirey

5

Grappa (distillaat van restanten van druiven)

4

Clenfiddich Winterstorm

5

Tequila (suikerriet)

4

