ASSORTIMENT TAPAS – PAELLA –ZARZUELA – DRANKEN
1) ASSORTIMENT TAPAS

(tapas vermeld met (k) worden koud gegeten)

CARNE
Albondigas (5 st)
Gehaktballetjes, gekruid met oa. komijn
Champiñones rellenos
Gevulde portobello
Alitas de pollo
Kippenvleugeltjes met honing en tijm
Jamon Serrano (k)
Gedroogde ham

€6
€ 9,5
€7

Chorizo (k)
Spaanse gedroogde worst
Chorizo fresco
Verse Spaanse worst
Lomo (k)
Gedroogd varkenshaasje

€5

Gamba con ajo (5 st)
Gebakken gamba met look
Bocquerones (k)
Ansjovisjes in azijn
Anchoas de Escala (k)
Ansjovisjes van Escala op toast met tomaten

€ 10

Manchego (k)
Zachtsmakende harde schapenkaas
Patatas bravas
Gefrituurde aardappelen met een pittig sausje
Verduras a la parilla
Gegrilde groentenmengeling
Champiñones con ajo
Gebakken champignons met look
Gazpacho
Koud soepje

€5

€5
€8

€6

PESCADO
Pulpo con ajo
Inktvis met look
Pulpo gallega
Inktvis met paprika
Pimientos rellenos
Gevulde puntpaprika

€ 10
€ 10
€ 10

€3
€ 7,5

VEGETARIANO
Tortilla
Dikke omelet met ui, look en aardappelen
Champiñones con jerez
Gebakken champignons met sherryroom
Pimientos de padron
Gegrilde groene peper (niet pikant)
Aceitunas (k)
Olijven
Verduras fritos
Diverse groenten met deegjasje

€ 6,5
€7
€7
€2
€6

€4
€6
€5
€4

Vanaf 10 personen kan je ook kiezen voor een assortiment tapas dat bestaat uit minstens 5
warme tapas en 5 koude tapas. (de tapas verschillen van dag tot dag, afhankelijk van het
aanbod)
Assortiment tapas – als hoofdgerecht
Assortiment tapas – als voorgerecht
Assortiment tapas – als aperitiefhapje

€ 25 pp
€ 17,5 pp
€ 12,5 pp

Assortiment tapas deluxe – als hoofdgerecht
€ 35 euro pp
Aangevuld met gamba, inktvis, tapenades,…
Assortiment tapas super deluxe!
€ 50 euro pp
Nog luxueuzer en bij levering worden stenen kommetjes en plateaus
voorzien voor een mooie presentatie bij je thuis
(de kommetjes en plateaus worden nadien terug opgehaald of bezorgd)
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2) PAELLA

Paella mixta
Kip, varkensvlees, inktvis, venusschelpen, gamba, mosselen,…
Paella mixta y langostinos
Paella mixta verrijkt met langoestines
Paella Valenciana
Kip, witte bonen, tuinbonen,…
Paella de marisco
Scampi, gamba, pijlinktvisjes, inktvisringen, mosselen,…

> 20p

> 50p

> 100p

€ 18

€ 17

€ 15

€ 12

€ 20

€ 19

€ 17

€ 15

€ 18

€ 17

€ 15

€ 12

€ 22

€ 21

€ 20

€ 17

> 20p

> 50p

> 100p

€ 20

€ 19

€ 18

€ 15

€ 24

€ 23

€ 22

€ 19

3) ZARZUELA

Zarzuela
Visstoofpot met diverse vissoorten, inktvis, venusschelpen, gamba,
mosselen,…
Zarzuela y langostinos
Zarzuela verrijkt met langoestines

4) POSTRES
Crema catalana

€6

Plato queso espagnol
kaasplankje

€ 10

5) BEBIDAS

Helado artisanal 500ml
Ambachtelijk gemaakt ijs, diverse smaken
Helado artisanal 1000ml
Ambachtelijk gemaakt ijs, diverse smaken

€6
€ 10

(De wijnen en cava’s variëren naargelang het seizoen en uw wensen naar smaak, u
krijgt de keuze uit 3 prijsklassen per fles)

Cava

€ 15

€ 18

€ 21

Vino rosado

€ 12

€ 15

€ 18

Vino blanco

€ 12

€ 15

€ 18

Vino tinto

€ 12

€ 15

€ 18

Cerveza
San Miguel of Mahou

€ 1,5

Wenst u nog iets anders? Neem gerust contact met ons op en we bekijken wat mogelijk is.

Fooddish 26/11/22019

KBO/BTW BE 0665.994.773

AXA BE88 7506 7705 8041

