KOUDE TAPAS: APERIT IVOS

WARME TAPAS

Borrelplanken

Gran baguette rústico € 3,50
Brood met kruidenboter ala Geronimo, olijftapenade en aoli

Tapas kunnen ook als hoofdgerecht geserveerd worden
met keuze fritos of patatas Brava en frisse salade met
pecorinokaas en balsamicodressing of een tomaatsalade
met feta, olijven, kappertjes en bieslook. € 12,50

Bitterballen
5 stuks € 5,25

Pane con ajo y pomidoro bruchetta € 3,50
Geroosterd brood ingesmeerd met knoflook en
tomaat bruchetta
Pan con salom y tuna ensalada € 7,50
Brood met gerookte zalm truffeldressing en tonijn tapenade
Cinco pinchos diferentes € 7,50
5 stokbroodjes met o.a. carpaccio, seranoham blauwe
aderkaas, zalm en kruidenkaas, geitenkaas rucola en seranoham, tonijnsalade
Olijven mixta € 3,00
Huisgemarineerde groene en zwarte olijven
Peppadew con fromage € 4,50
Rode mini zoetzure licht pikante pepertjes gevuld met
roomkaas

Hamburguesa con aderezo de trufa o salsa de arbusto
picante € 5,75
Mini bio-hamburger met truffeldressing of pittige rimboesaus,
rode ui en pecorinokaas

Borrel snoeperij 2 pers frituur € 14,75
Bitterballen, spinaziekroketje, garnaalkroketje, calamaris en
brood met aoli

Piernas de pollo con ajos € 5,50
Kip drumsticks gemarineerd in knoflook, peper, paprika en
kerry.

Tapas plank gemengd warm en koud € 15,50
Seranoham, olijven, gamba, gehaktballetjes, calamaris, tonijnsalade en brood

Dos Cortados € 6,00
Chorizo worstjes gebakken met paprikareepjes

Tapas plank vis gemengd warm en koud € 19,75
Heerlijke plank voor de echte vis tapas liefhebber met oa
coquilles, gamba,s, tonijnsalade, zalmbonbon, ansjovisjes,
calamaris, tomaat bruchetta en brood

Costillas dulces € 6,00
Spareribs zoet of pikant

Jamon Parma Con Melon € 6,50
Parmaham met meloen

Setas de gorgonzola y sud ’n sol pomidoro € 6,50
Paddenstoelen mix met pijnboompitjes, uitjes, knoflook, rode
peper, gorgonzola en zongedroogde tomaatjes
Gamba con pili Ajo € 6,50
Gamba’s gebakken in pittige knoflook olie

la anchoa con ajo y pirmente € 4,50
Ansjovisjes in knoflook olie en rode peper olie

Calamaris aoli € 6,50
Gefrituurde mini-inktvisjes met verse peterselie, knoflook en
knoflook mayonaise

voorgerecht of als tapas te bestellen

Vieiras con tocino € 7,50
Coquilles met pancetta spek omringd gebakken

Al onze vleeswaren zijn van de biologische Groeneweg
slagerij Theo Pronk uit Rotterdam
Carpaccio € 8,50
Dun gesneden ossenhaas met truffel- of balsamicodressing
pecorinokaas, kappertjes en pijnboompitjes
Vitello tonato € 8,50
Zacht kalfsvlees met een dressing van tonijn met kappertjes
en pecorinokaas

Croquetas de espinacas € 5,00
Spinaziekroketjes
Croquetas de langostinos € 5,50
Garnaalkroketjes gefrituurd
Patas brava € 4,00
Spaans aardappelgerecht

Vieiras con tocino € 8,50
Coquilles met spek gebakken met tomaat bruchetta

Tortilla con spina e feta € 5,50
Spaanse aardappeltaart met spinazie en feta

Bombón de salmón ahumado € 8,50
Roomkaas met bieslook verpakt als een bonbon in wilde
gerookte Noorse zalm

Frittos € 3,00
Dunne frietjes met mayo voor de kiddo’s

Ensalada

Toetjes € 5,50

Voorgerecht		
Lunch en hoofdgerecht

€ 8,50
€ 12,50

Frisse vers gemengde slasoorten met mini roma tomaatjes,
komkommer, paprika en een keuze uit:
Tonijn mediteraanse wijze
Gamba oosterse wijze
Pulled chicken
Kaas vegetarisch met groene asperges

Borrel snoeperij 2 pers koud € 12,75
Seranoham, olijven, ansjovisjes, gorgonzola, tonijnsalade en
brood

Albondigas € 5,50
Gehaktballetjes in tomatensaus met verse kruiden, rozemarijn,
tijm, salie, rode peper en knoflook.

Queso de oveja con mermelada de higo € 5,50
2 soorten kaas met vijgenmarmelade

Estante de Carnes € 7,50
Authentieke mediteraanse vleeswaren o.a, coppa di parma,
seranoham, spinata romana met truffel en chorizo

Hollandse warme bittergarnituur gemengd
7 stuks			
€ 7,75
13 stuks			
€ 13,00

Warm flensje met vanille ijs en nutella
Cheese cake met ijs en slagroom
Crème brûlée
Dame Blanche
Lava taartje met bolletje vanille ijs

LUNCH
Tosti
Ham en kaas € 4,00
Kaas € 4,00
Uitsmijters
Wit of bruin zuurdesem brood
Naturel 			
€ 7,25
Ham of kaas		
€ 8,75
Ham en kaas		
€ 9,50
Broodjes twaalfuurtje
€ 9,75
3 kleine mini broodjes met keuze uit:
•
carpaccio
•
filet americain
•
ossenworst
•
vitello tonato
•
tonijnsalade
•
krabsalade
•
oude kaas
•
zalm met kruidenkaas
•
balletje gehakt met tomatensaus
•
pulled chicken
•
mediteraanse kip
•
warmvlees
•
mini-kroket
•
gamba
•
kaassouffle
•
brie met honing en pijnboompitjes uit de oven

Strandslag 6 in Kijkduin
06 - 41 82 59 78
De keuken is geopend
van 11 uur tot 22.00 uur

