
SELECCIÓN DE PINTXOS

Pintxos per stuk               2.8

4 pintxos van de chef    10.5

8 pintxos van de chef    20

CONCEPT

Geniet van verrassende ‘shared 

dining’ gerechten met Spaanse 

invloeden en een goed glas wijn. 

Gerechten zijn formaat 

voorgerecht en wij adviseren 3-4 

gerechten per persoon te kiezen.       

MENÚ DEL CHEF 

per 2 personen 39  p.p. 

4 pintxos

2 tapas de verduras

2 tapas de pescado

2 tapas de carne

Dessert

Ostras     per stuk  3
Oesters met citroen en sjalot-azijn  

Pan con Tomate      5
Brood met tomatensalsa   

Pan con Alioli      7
Brood met tapenade en olijven    

Manchego D.O.P    80 gram  8   

Jamon Serrano    80 gram  9   

Jamon Iberico   80 gram  18   

Croquetas   4 stuks   7 
Kroketjes met kreeft   

Chistorras    100 gram 8
Gebakken mini chorizo   

Plato ‘Bodega’      18
mixed plateau       

Gerijpt ribstuk 

Dit ongelooflijk mooi stuk vlees komt tot leven met zijn pure en 

kenmerkende smaken van het land, melk en gras. De smaak van dit ribstuk zal niet 

vervelen. Een eerlijk natuur- en kwaliteitsproduct. 

      Txuleton / Côte de Boeuf met geroosterd merg en Bearnaise saus     7 / 100 gr.

        

TAPAS DE VERDURAS

Gazpacho verde  8
Groene gazpacho met 

Jalapeño en granaatappel  

   

Tartar de pimiento  7
Tartaar van paprika met 

Manchego, watermeloen en 

zwarte olijf

   

Alcachofas  6
Artisjok met gezouten 

citroen alioli en 

zongedroogde tomaat  

 

Patatas Bravas  5
Krokante aardappels met 

salsa Brava   

Puerros de la barbacoa 7
Prei van de BBQ met ui 

en saus romesco   

    

TAPAS DE PESCADO

Calamares  8
Inktvis met citroen alioli  

    

Tostada con sardina 9
Sardines op geroosterd 

brioche met rucola crème 

en tomaat   

 

Ceviche de caballa  12
Makreel met tijgermelk, 

ijs van mango met 

rode peper  

Gambas Costa Brava   10
Diverse bereidingen van 

gamba    

Pulpo a la plancha  12
Octopus met piment en 

aardappel    

   

Pez de roca    8
Roodbaars met kappertjes

en tamarillo tomaat

TAPAS DE CARNE

Tartar de bistec  10
Steak tartaar met schuim 

van ansjovis en coca brood  

   

Croissant    15
met Jamon Iberico, vijgen en 

eendenlever 

signature by Rick May 

Rabo de Toro   15
Gestoofde ossenstaart met 

schuim van Sherry 

   

Ibérico costillas    12
Ibérico spareribs met 

krokante ui en romesco  

    

Hamburguesa   10 
Brioche met rundvlees 

burger, Manchego kaas en 

truffelmayonaise

Solomillo de buey 
madurado  13  
Gerijpte ossenhaas 100 gr. 

met zoete punt paprika

APERITIVÓS 

RUBIA GALLEGA – VAN DE GRILL

Crema catalana        7
Op onze wijze met sinaasappel en kaneel 

Chocolate con leche       7
Met ganache, mango en kumquat    

Piña a la plancha        7
Met kruidnagel en kokos   

Selección quesos       12 
Selectie van 5 soorten kazen met brood en confituren 

POSTRES 

afhankelijk van de grootte en beschikbaarheid


