TAPAS

Tapas
Postres
(Desserts) 3,00 p.st.

Geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur.

esserts

Melón con vino tinto
Meloen met siroop van rode wijn 				
Arroz con leche y naranja
Rijstpudding met sinaasappel			
Pastel de pan de manzana
Appelbrood taart

Tarta de almendra
Amandeltaartje 				

					

Heeft u een allergie? Vraag onze medewerkers om de allergeneninformatie
van onze tapas! Wij passen onze tapasgerechten graag voor u aan!

Tapas all-in, vier rondes waarin u per ronde kunt kiezen voor
drie tapasgerechten van de kaart. Kinderen tot en met 12 jaar
kunnen twee tapasgerechten per ronde kiezen.
Tapas all-in				
Tapas all-in 				
24,50 p.p.
Kinderen t/m 12 jaar			
16,50 p.p.

Spelregels tapas all-in:
• Er zijn 4 rondes met keuze uit 3 (kinderen 2)
gerechten van de kaart.
• U kunt starten aan tapas all-in tot 20.30 uur.
• Uw laatste ronde kunt u tot uiterlijk 22.00 uur bestellen,
dit geldt ook voor à la carte.
• De prijs van tapas all-in is exclusief drankjes.
• Bestel wat u op kunt, verspilling willen wij voorkomen.
• Voor groepen vanaf 8 personen serveren wij een
tapasmenu, informeer naar de mogelijkheden.

La Bodega

Crema Catalana
Catalaanse roompudding gebrand met een laagje suiker 		

Informeel en gezellig tapas eten in de gewelvenkelder van
de Wijnhuistoren. U kunt tapas à la carte bestellen of kiezen
voor tapas all-in. Hierbij serveren wij huisgemaakte
cocktails en lekkere wijnen die goed bij de tapas passen!
Vraag onze medewerkers om advies!

Good
food
is good
mood
WIJNHUISTOREN.NL

Tapas

Tapas de carne
(Vlees tapas) 3,00 p.st.

Tapas de pescado
(Vis tapas) 3,00 p.st.

Tapas vegetarianas
(Vegetarische tapas) 3,00 p.st.

Pan con alioli							
Turks brood met aioli 							

Melón con jamón serrano
Serranoham met meloen 		

Pescado blanco con salsa de tomate
Witvis met tomatensalsa			

Empanada de queso de cabra
Pastei gevuld met geitenkaas, dadels en honing 			

Pan con tapenade de tomates						
Turks brood met tomatentapenade 					

Albóndigas		
Gehaktballetjes in tomatensaus

Caballa ahumada con fruta fresca		
Gerookte makreel met vers fruit 		

Manchego								
Spaanse schapenkaas 								

Pan con queso de brujas					
Turks brood met heksenkaas						

Pincho de pollo		
Spiesje van kipfilet met basilicumolie		

Ensalada de atún
Tonijnsalade 				

Aceitunas
Olijven 									

Pan con paté de aceitunas						
Turks brood met olijventapenade					

Pincho de cerdo			
Spiesje van varkenshaas 			

Ensalada de cangrejo con eneldo
Krabsalade met dille

Patatas bravas
Gebakken aardappeltjes met pittige tomatensaus 		

Chips de tortilla con crema fresca
Tortillachips met crème fraîche, kaas en chilisaus		

Pincho de cordero			
Spiesje van huisgemarineerde lamsgehakt

Salmón ahumado				
Gerookte zalm met bosui

Pastel de patata
Spaanse aardappeltaart 			

Pollo al piri-piri				
Kipvleugeltjes in kruidenmarinade 		

Mejillones gratinados
Gegratineerde mosselen

Portobello de queso de cabra
Portabella gevuld met geitenkaas

Costillas marinadas			
Huisgemarineerde spareribs 			

Paella					

Berenjenas rellenas con tomate, mozzarella y pesto
Gevulde aubergine met tomaat, mozarella en pesto

Pan
(Brood) 3,00 p.st.

First we eat,
then we do
everything
else

Tortilla con carne picada			
Tortilla gevuld met Spaans gehakt
Embutidos catalanes al horno
Gebakken Catalaanse worstjes

Gambas al ajillo				
Gamba’s met knoflook gebakken 		
Tortilla con pescado 			
Tortilla gevuld met visstukjes en crème fraîche
					

Champiñones al ajillo
Champignons met knoflook gebakken
Verduras al horno
Geroosterde seizoensgroenten met komijn en knoflook

Fecha con queso de cabra y Bacon
Dadel met geitenkaas en spek

Ensalada mixta
Salade met komkommer, gedroogde tomaat en olijven

Solomillo ahumado con pesto y rúcula		
Gerookte entrecote met pesto en rucola 		

Punto de pizza con cebolla roja y queso
Pizzapunt met rode ui en kaas

Embutidos
Verschillende Spaanse worstsoorten 		
			

