
TAPAS

39 pp

89 pp

14 

13

15

16

15

20

14

10

6

16

18

16

18

18

Menú del chef *  

Menú experiencia*   

Ajo Blanco   

Zanahoria a la plancha 

Sardinas    

Gamba al ajillo  

Pastrami de vaca 

Croissant   

Tempura de alcachofa  

Berenjena Bravas  

Patatas Bravas  

Pez rojo  

Mar y Montaña 

Canelón de pollo  

Codorniz   

Iberico Presa  

‘Dry-aged’ Entrecote 350gr

laat je verrassen met verschillende koude en warme tapas  

geniet van de exclusieve gerechten van de chef inclusief dranken 

met romesco, cantaloup en amandel +5 truffel

wortel met chimichurri, hazelnoot en sinaasappel 

met Jamon Serrano, bieslook en escabeche   

met citroen aioli, rode peper en kataifi  

runderpastrami met chipotle, granaatappel en venkel   

met Jamón Ibérico, vijgen en eendenlever   

artisjok met sinaasappel, tomaat en saus van saffraan   

aubergine met geitenkaas, uiencompote en koriander   

met aioli, bravas saus en krokante ui  

roodbaars met fideuà, gebakken tomaat en saus verde

pulpo en buikspek met jus van gepofte knoflook  

canneloni gevuld met kip, cantharel en saus Albuféra

gevulde kwartel met komijn en eekhoorntjesbrood 

met pequillo peper en bisque +7.5 langoustine 

met sjalot, Beurre de Paris en jus met eendenlever  42

*Menu’s zijn alleen per tafel te bestellen. Kaas i.p.v. dessert +7.5. Ook compleet vegetarisch mogelijk
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Crema Catalana  

Helado de café Español 

Pastel con peras 

Dulces  

Espresso Martini  

Selección de quesos 

op onze wijze met sinaasappel en krokante caramel 

met pompoen, kastanje en schuim van koffie  

met amandel, sherry en witte chocolade

selectie zoetigheden voor bij de koffie  

espresso, vodka en koffielikeur   

vijf Spaanse kazen met brood en confituren   13

POSTRES 

COMIDA Y TENTEMPIÉ 
LUNCH & BORRELTAPAS

Menu del Mediodía*  lunchmenu met paella  (te bestellen tot 16:00)  29.5 pp
Pintxos   dagelijks wisselende pintxos  ps | 4 st | 8 st 2.8 | 10 | 19
Pintxo especial  met ossenhaas en eendenlever   6
Ostras oesters met citroen en sjalot azijn  4 ps
Pan con aioli  ambachtelijke kruidenbol met aioli en tapenade  6
Manchego D.O.P 80 gram 12
Jamón Ibérico  80 gram met pan con tomate   18
Croquetas van gamba’s 4 st 6
Chistorras  gebakken mini chorizo  8
Pimientos de Padrón  gefrituurd met grof zeezout  6
Calamares Chipirones  gefrituurde inktvis 8
Plateau mixto ‘Bodega’ selectie van borreltapas 19

*Lunchmenu vanaf 2 personen. Tijdens de lunch kunnen er ook gerechten van de tapaskaart worden besteld




