voorgerechten
NACHOS
Tortilla chips bedekt met gesmolten kaas, ui en jalapeno
€ 7,00

PINCHOS
Gemarineerde biefstuk spiesjes van de grill.
€ 7,75

TORTILLA CHIPS
Huisgemaakte mais chips met
mild pittige tomatensaus.
€ 4,50

CALAMARES
Gefrituurde inktvisringen met
citroen en aioli.
€ 6,00

PAN CON ALIOLI
Brood met aioli
€ 4,50

CROQUETA DE SETA DE OSTRA
Oesterzwam bitterballen.
€ 5,50

ACEITUNAS
Spaanse olijven met pit.
€ 3,75

CROQUETA DE SETA TRUFA
Truffel Champignon kroketjes.
€ 5,00

MAIS CON MANTEQUILLA
maiskolf met boter.
€ 5,50

CROQUETA DE CHORIZO
Chorizo bitterballen.
€ 5,50

CHAMPIÑONES CON AJO
Kastanje champignons in
knoflook gegaard.
€ 5,75

CROQUETA DE CAMARON
Garnalenkroketjes
€ 7,50

GAZPACHO
Koude Spaanse soep met o.a.
Tomaat en komkommer
€ 5,50

CROQUETAS MIXTA
van alle bovenstaande kroketjes één.
€ 6,00

CHORIZO A LA PARRILLA
Chorizo van de grill.
€ 7,75

mexican streetfood
ENCHILADAS................................................................. € 18,50
2 opgerolde zachte maïs tortilla’s met saus overgoten, gevuld
naar keuze met kaas, ui en jalapenos. geserveerd met
sla/guacamole en bonen/rijst.
Keuze uit: kip, rundvlees, gegrilde groenten
NACHOS CON TODOS.................................................... € 17,50
Tortilla Chips bedekt met pico de gallo, kaas, guacamole, zure
room, zoet zure rode kool, huisgedroogde tomaten, mais en
koriander. Keuze uit: kip, rundvlees, gegrilde groenten

fajitas
tapasplanken
voorgerechten
TABLA ENTRADA.......................................................... € 12,00
Plank met Tortilla chips, bananen chips, brood en olijven
Met aioli, hummus, guacamole en salsa.

Fajitas is een oud cowboy gerecht uit het noorden van Mexico.
Het vlees werd in reepjes (fajitas) gesneden en in een tortilla
uit de hand gegeten. Dit gerecht stelt u daarom zelf aan tafel
samen.
Fajitas wordt op onze houtskoolgrill bereid en geserveerd op
een ‘hotplate’ met fajitas garnituur en koriander. Het wordt
geserveerd met rijst, bonen, guacamole, salsa-cruda, kaas,
zure room en tortillas.
KIP ................................................................................ € 18,75

TABLA APERITIVO......................................................... € 18,00
7 tapas; brood aioli, calamares, bospaddestoel-truffelkroketjes,
olijven, serranoham polenta sticks met romanesco, serranoham,
chorizo.

BIEFSTUK.......................................................................€ 19,75

TABLA DOLORES........................................................... € 18,00
Plank met onze Iberische vleeswaren 100% bellota, Spaanse
kazen, olijven en brood met aioli.

steakhouse

TABLA EMBUTIDOS....................................................... € 12,00
Vleeswaren plankje van Iberische vleeswaren, 100% bellota.
TABLA DE QUESOS........................................................ € 12,00
3 Spaanse kazen met kweepeer marmalade.

HOOFdgerechten
TAPAS VARIADAS........................................................ € 50,00*
Twaalf van onze beste tapas geserveerd in 3 gangen:
1: Gazpacho, chorizo-bitterbal, gamba met paprika salsa,
Iberische vleeswaren
2: Pincho Moruno, Garnalenkroketjes, Manchego kaas, Champignons met knoflook
3: Polenta sticks met romanesco, 100% bellota presa iberica,
Tonijnfilet.
TAPAS VARIADAS VEGAN........................................... € 50,00*
Twaalf van onze vegan gerechten geserveerd in 3 gangen.
1: Gazpacho, bruschetta met salsa, maïs jalapeno kroket,
bloemkool hot wings
2: vegan spiesje, truffel kroketje, olijven, Champignons met
knoflook
3: Polenta sticks met romanesco, gegrilde knol met bloemkool
couscous, krieltjes.
* de prijs is per 2 personen

VEGETARISCH............................................................... € 17,50

PRESA IBERICA 250 GR................................................. € 27,50
Zeer mals vlees, super zacht en lekker! Van het zwarte
Iberische varken. Gevoerd met beukennootjes, (100% bellota).
Geserveerd met chimichurri salsa.
NEW YORK STRIP 300 GR.............................................. € 29,50
Malse graan gevoerde runder entrecote van de grill met een
mooie marmering en smaak. Geserveerd met bearnaisesaus.
HANGER STEAK 250 GR................................................ € 24,00
Rundersteak van het middenrif met veel smaak.
Geserveerd met jus de veau.
LADY STEAK 200 GR..................................................... € 20,00
Kogelbiefstuk geserveerd met portsaus.
KALFS SHORT RIB 500 GR............................................ € 22,75
Gemarineerde en sous vide gegaarde kalfs rib. Gegrild op de
houtskoolgrill en geserveerd met BBQ saus.
JAMAICAN JERK 500GR................................................ € 19,00
De Jamaicaan klassieker; gemarineerde kippenbouten van de
houtskool grill. Geserveerd met bbq- en knoflooksaus.
VIS VAN DE DAG.................................................... € DAGPRIJS
Vraag de bediening.
De steakhouse gerechten worden geserveerd met gepofte
aardappel, salade en groenten.

