
menukaart

1  brood met huisgemaakte aioli en tapenade van 

    gepofte tomaten 
E 4,50

2  turks brood uit de oven met knoflookboter en aioli E 4,00

3   nachos uit de oven met gehakt en kaas,  

    met zure room en guacamole   
E 4,50

    ook vegetarisch verkrijgbaar 
E 4,50 

4   paletta met kaas, serranoham, chorizo, tortillachips

    en een mix van olijven, gedroogde tomaatjes en

    peppadews. vanaf 2 personen te bestellen. E 4,00 pp.

5   salade van groene asperges, avocado en 

    geroosterde amandelen 
E 4,75

6   carpaccio van ossehaas met rucola, pesto, 

    pijnboompitjes en kaas 
E 6,00

7   avocado met garnalen en zure room E 6,00

    ook vegetarisch verkrijgbaar, met gekookt eitje  E 4,50

    ipv garnalen

8   bruchetta met avocadoboter en tomaatjes en kappertjes E 4,00

9     gefrituurde kaasstengels E 5,5010   gegratineerde champignons met roomkaas uit de oven E 4,0011   spies van gegrilde paprika, ui, champignon
      en courgette 

E 4,0012  bruchetta met geitenkaas, gedroogde vijg en walnoot E 4,5013   bruchetta met gestoofd varkensvlees en uiencompote E 4,5014   bruchetta met steak en blauwschimmelkaas E 6,5015   quesadillas met bonenmix, guacamole en cheddar E 4,0016   warme wrap met pulled chicken, ananas en kerrie E 4,5017   aardappeldippers met zure room en cajunkruiden E 4,0018   gepofte aardappel met aioli E 4,0019   bomba de Barceloneta: aardappel/gehakt bitterballen E 4,5020   gemarineerde spareribs 
E 6,5021   gemarineerde ribfingers E 6,5022  rib-eye met appel-peren chutney E 6,5023  Catalaanse varkensracks 
E 6,0024   kipstukjes met knoflook-chili of sesam marinade E 5,0025   gefrituurd schnitzelrolletje met ham en knoflook  E 5,5026   gehaktballetjes in tomaten-cognacsaus E 5,00

Warme Tapas 
om je vingers bij af te likken...

Ieder seizoen serveren we een nieuw Verrassings Menu. 

Vraag naar de mogelijkheden bij onze bediening. Dit menu is vanaf 

2 personen te bestellen.

4 gangen verrassingsmenu      E 22,50 (excl. dessert)

onbeperkt keuzemenu           E 27,50 

Voor de grote trek hebben we Het Onbeperkt Keuzemenu. De 1e gang 

hebben wij voor u samengesteld, daarna kunt u onbeperkt, per gang 

3 gerechten naar keuze van de kaart bestellen, tot u genoeg gan-

gen gehad heeft.Vraag naar de mogelijkheden bij onze bediening. 

Dit menu is vanaf 2 personen te bestellen.

onze Volop Keuze Menu’s

32  crema Catalana sinaasappel-kaneel   E 4,50

33  limoncellomousse met pistachekruimels  E 4,50

34  chocolade-kokos cheesecake 
 E 4,50

35  yoghurt-ijs met seizoensfruit  E 4,50

Last but not Least: de Desserts

voor informatie over allergenen in onze gerechten kunt u terechtbij onze bediening

27  tonijnfrittata met verse kruiden E 5,00 

28  garnalen in kruiden/knoflook olie met groene asperges  E 6,50

29  gefrituurde garnalen in filodeeg met chilisaus E 5,00

30  gefrituurde inktvisringen met aioli E 4,50

31  kabeljauw 
,
en papillotte

, 
in kruidenolie E 6,00

Verrukkelijke Visgerechtjes en Schaaldieren

Koude Tapas met liefde gemaakt



dran
kenkaart

frisdrank (cola, sinas, cassis etc.) 
E 2,75

jus d
,
orange, appelsap 

E 2,75

red bull 
E 4,00

warsteiner groot 
E 4,50

warsteiner klein 
E 2,75

radler 0,0% of 2.0% 
E 3,75

maltbier 
E 2,75

witbier 
E 3,75

corona, desperado 
E 4,00 

huiswijnen rood, wit, rosé, glas 
E 4,00

huiswijnen rood, wit, rosé, fles 
E 17,50

port 
E 4,00

martini 
E 4,00

bessen, apfelkorn, jenever, vieux en jagermeister E 3,75

bacardi, bacardi razz, vodka, passoa, malibu, baileys, 

amaretto, likeur 43, sambucca 
E 4,00

cointreau, grand marnier, tia maria  E 4,75

whisky, cognac 
E 4,75

Dranken en Wijnen
Heerlijke Cocktails E 7,00

Bombay Sapphire   premium zachte gin met uitgebalanceerde smaak op basis 
van 10 botanische kruiden

Tanqueray   heldere, frisse gin met kruidige ondertonen, 4x gedistilleerd 
op basis van pure graanalcohol.
Hendricks   hoge kwaliteit gin uit het huis van William Grant & Sons, 
citrusachtige smaak met florale tonen.
Royal Club Tonic   klassieke tonic met perfecte balans tussen zoet en bitter
Fever-Tree Indian Tonic Water   award-winning tonic met een frisse, 
heldere smaak, specifiek ontworpen om goed te mixen met premium gins

koffie, espresso, thee E 2,50

cappuccino E 3,00

dubbele espresso E 3,95

latte macchiato E 3,75

verse muntthee E 3,75

irish coffee koffie, Ierse whisky, slagroom en bruine suiker E 5,75

french coffee koffie, grand marnier, slagroom E 5,75

italian coffee koffie, amaretto, slagroom E 5,75

spanish coffee koffie, tia maria, slagroom E 5,75

choc frangelico warme chocolademelk, frangelico, slagroom E 5,75

schaaltje met koek-, chocolade- en caramel versnaperingen E 2,50

Voor de perfecte Afsluiting: Koffies en Likeuren

Mojito   Bacardi rum, limoen, munt, suiker, spuitwater

Mojito razz   Bacardi rum, limoen, munt, frambozen, spuitwater

Mojito mango   De Kuyper mango likeur, limoen, munt, mango, spuitwater

Green melon icetea   De Kuyper meloen likeur, Licor 43, 

Bacardi rum, munt, ice tea green

Raspberry 43   Licor 43, Eristoff wodka, Cointreau, frambozen, 7-up

Cosmopolitan   Eristoff wodka, Cointreau, cranberrysap

Perfect kiss   Peach Tree, Bacardi likeur, 7-up

Raspberry cheesecake   Bols Yoghurt likeur, frambozenpuree, limoensap

Watermelon spritz   De Kuyper Watermelon likeur, wodka, 7up

Strawberry daiquiri   De Kuyper Strawberry likeur, Bacardi, 

limoensap, suikersiroop

Frisse GinTonics E 7,00


