
 

 

Tapas lijst “all you can eat” 

De tapas in deze lijst kunnen wisselen maar geven wel een goede indicatie 
 

Vegetarische tapas 
 

Pan 
brood 

Pan con ailoli 
Brood met aioli 

A|ceitunas 
Olijven 

Champiñones al ajo 
Chamipgnons gebakken in knoflook 

Queso Manchego 
3 melkse kaas uit La Mancha 

Patatas bravas 
Gefrituurde aardappeltjes met tomatensaus 

Gazpacho 
Koude spaanse tomatensoep  

Maiz con manteguilla 
Maiskolf met boter 

Ratatouille 
Groentestoof met aubergine en courgette 
Patatas dulce frito con cajunmayonaise 
Zoete aardappelfriet met cajunmayonaise 

Flan de calabaza con salsa de queso azul 
Flan van pompoen met blauwekaassaus 

Salada mixta 
Gemengde salade 

gratinado de patatas 
Aardappelgratin 

Pimentos de padrón con sal marina 
Gefrituurde padron-pepers (niet scherp) met zeezout 

Croquetta de cabra 
Geitenkaas kroketje 

 

Vlees tapas 
 

Empanada con chorizo 
Pasteitje met chorizo 
Empanada con pollo 

Pasteitje met kip 
Chorizo 

Spaanse worstje 
Jamon Serrano 

Serrano ham 
Pan con salsa de tomate y salchichón 

Toastje met tomatenpulp en Spaanse salami 
 



 

 

Piernas de pollo con mostaza y miel 
Kippenpootjes gebakken met honing en mosterd 

Albondigas 
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus 

Costillares 
Spare ribs 

Pincho de puerco 
Varkenshaas spiesje 

 

Mexicaanse tapas 
 

Totopos 
Tortillachips met hotsauce 
Totopos con guacamole 

Tortillachips con guacamole 
Totopos con guacamole y hot sauce 

Tortillachips met guacamole en hotsauce 
Nachos 

Tortillachips met ui, jalapeños en gesmolten kaas 
Quesadilla 

Bloemortilla tostie met kaas, ui en jalapeños 
Fajita de pollo mini 

Gemarineerde en gebakken kip met salsa cruda,guacole en een tortilla 
Fajitas de carne mini 

Gemarineerde en gebakken biefstuk met salsa cruda, guacamole en een tortilla  
 
 

Vis tapas 

 
Calamares 

Gefrituurde inktvisringen met aioli 
Empanada con gambas 

Pasteitje met garnalen 
Blini con salmón ahumado 

Minipannekoekje met gerookte zalm 
salmón en croute 
Zalm in bladerdaag 

Merluza de la plancha 
Heekfilet van de bakplaat 

Pulpo a la Gallega 
Spaans inktvis gerecht met gerookte paprika 

Gambas al ajo 
Gambas gebakken in knoflook 

Boqueron con olivo 
Ingelegde sardine met olijf 

Tempura gamba 
In tempurabeslag gebakken garnaal 

Zarzuela 
Spaanse visstoof 

 



 

 

Kinder tapas 

Friet 
Fricandel 

Kroket 
Kipnuggets 
Appelmoes 

 

 

 


