
SELECCIÓN DE PINTXOS

2.8

10

Pintxo per stuk

4 pintxos van de chef    

8 pintxos van de chef 

Pintxo special 

met ossenhaas en eendenlever

19

CONCEPT

Geniet van verrassende gerechten 

met Spaanse invloeden en een 

goed glas wijn.  Onze platitos zijn 

formaat tapas en ze zijn bedacht 

om te delen met je tafelgenoten. 

Wij adviseren 3-4 platitos per 

persoon te kiezen.   

MENÚ DEL CHEF 

‘Dry-aged’ Entrecote 350 gr. per 2 pers

Met gekonfijte sjalot, Beurre de Paris en jus met eendenlever 

‘Beercan’ chicken 

Van de BBQ met een jus van Moritz bier

Paella Mariscos 

Authentiek recept met vis en zeevruchten 

APERITIVÓS 

SPECIALS

80 gram  

80 gram 
4 stuks 
100 gram

Oesters met citroen en sjalot azijn  
Ambachtelijke kruidenbol met aioli & tapenade 
Manchego D.O.P 
Jamon Ibérico met pan con tomate
Croquetas met gamba’s 
Gebakken mini chorizo 
Mixed plateau ‘Bodega’ 
Calamares Chipirones 

4 per stuk

7  

12 

18

6

8

19

 8

vanaf 2 pers te bestellen

21 p.p +7.5 eendenlever

19 p.p.

26.5 p.p.

Bereidingstijd circa 30 min

Onze chef heeft een heerlijk 
shared-dining menu samengesteld, 

bestaande uit 6 verschillende 
gerechten incl. dessert.

Kaas ipv dessert supl.  7.5 p.p.

39  p.p. 

Alleen per tafel mogelijk.
Menu del chef is ook vegetarisch te bestellen.
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PLATITOS 

14

13

15

16 

15

20

Ajo Blanco 

Met romesco, cantaloup en 

amandel + 7.5 truffel

Knolselderij ceviche   

Met aioli van pijnboompit en 

ingelegde tomaat

Sardine

Met Jamon Ibérico, bieslook 

en escabeche

Gamba a la plancha   

Met watermeloen, grapefruit 

en vinaigrette van gamba 

Pastrami van rund

Met chipotle, granaatappel 

en venkel

Croissant

Met Jamon Ibérico, vijgen en 

eendenlever 

14

18

18

18

20

10

Artisjok tempura

Met sinaasappel,  tomaat en 

saus van saffraan 

Mar y Montaña

Pulpo en buikspek met 

jus van gepofte knoflook

Scholfilet

Met geroosterde tuinboon, prei 

en crème van appel en Sherry

Eendenborst

Met PX-sherry, kippenlever, 

frambozen en rode biet 

Iberic o ‘Lomo’

Met chimichurri, ingelegde 

uitjes en jus van gerookte ui 

Sides lekker om erbij te bestellen 

Aubergine Bravas

Patatas Bravas

Pimentos de padron 

10

10

10

2.5

12

Crema Catalana op onze wijze met sinaasappel en krokante karamel 

Flan van mais met citrus en sorbet van mais en jalapeño 

Pastel con moras met amandel en sorbet van braam en lavendel

Friandises Selectie zoetigheden voor bij de koffie

Espresso Martini

Selectie Spaanse kazen vijf soorten met brood en confituren 13

POSTRES 

6
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