
 
 

   
 
                             Todos los platos van acompañados de pan y alioli 

             Extra pan (cesta pequeña) € 2,00; extra alioli pequeño € 1,50 
               Alle gerechten worden met brood en alioli geserveerd  
            Supplement brood (klein mandje) € 2,00; supplement alioli € 1,50 
 

         Tapas / Entradas 
Tapa’s / Voorgerechten 

 
  
                Albóndigas                   €  6,00 
                Gehaktballetjes in saus van tomaten en erwtjes   
                Gambas a la plancha                   €  8,00 
                Gegrilde gamba's   
                Calamares a la plancha                   € 10,75    
                Gegrilde inktvis   
                Calamares a la romana                   € 9,00 
                Gefrituurde inktvis  
                Chanquetes                   € 7,00  
                Gefrituurde anjovis   
                Cóctel de gambas                   € 13,50 
                Garnalencocktail   
                Chorizo al vino blanco                   € 7,50 
                Chorizo in witte wijn    
                Chorizo español                   € 6,50 
                Chorizo   
                Jamón con aceitunas                   € 9,00 
                Spaanse ham met olijven   
                Melón con jamón                   € 9,00 
                Meloen met Spaanse ham   
                Sardinas fritas                   € 7,00 
                Gebakken sardientjes   
                Tapas de productos ibéricos(jamón, lomo, salchichón y chorizo ibérico)           € 18,50                 
                Tapa van Pata Negra                  
                Pincho moruno                   € 3,50 
                Vlees spiestje  
                Empanadilla de atun (3)                  € 4,50 
                 Pasteitje met tonijn (3)  
                Pulpo a la gallega o vinagreta                  € 9,00 
                 Octopus op Galicische wijze bereid of met een vinaigrette 1/2    
                Tapa variada del día                  € 19,00 
                Gemengde tapa van de dag     
                Jamón ibérico con aceitunas                  € 19,00 
                Spaanse ibérico ham met olijven   
                
 
 

 
 



 
 

 
 
 
                Patatas bravas     € 5,00 
                Patatas al alioli     € 4,50 
                Verduras salteadas     € 7,00 
                Gegrilde groenten 
                Garbanzos con espinacas     € 6,00 
                kikkererwten met spinazie   
                Champiñones al ajillo     € 4,50 
                Champignon in knoflok 
                Boquerones al vinagre     € 5,00 
                Gemanieerde ansjovis 
                Olivas verdes     €  4,50 
                Olijven        
                Tapa Gambas al ajillo     €  8,75 
                Met knoflook gebakken gamba´s 
                       Gulas      €  8,00 
                Jonge aal gebakken in knoflook en chili 
                Revuelto de gambas y champiñones     €  9,00 
                Geroerbakte ei met gamba´s en champignon 
                Datiles con bacon     €  6,50 
                Dadels met gezoute bacon 
                Huevos a la flamenca     € 7,50 
                Spaans ovengerecht met tomatensaus,groenten, eieren,chorizo en ham 
                Huevos rellenos     €  5,50 
                Gevulde eitjes met tonijnsalade     
                Tabla de quesos     € 8,50 
                Gevarieerde Spaanse kaas soorten 
                Ensaladilla rusa     € 4,50 
                Aardappelsalade met groenten, ei en tonijn   
                Pimientos de padrón     € 7,00 
                Gefrituurde padrón paprika´s 
                Gambas cocidas     € 7,00 
                Gekookte koude gamba´s 
                Pan con tomate     € 4,50 
                Geroosterd brood met tomaat 
                Pincho de tortilla     € 3,50 
                Stukje Spaanse omelet 
                Croquetas variadas     € 7,00 
                Gevarieerde kroketten 
 
 
       

 

          
   



  

       dEnsaladas 

Salades 
  
 Ensalada especial 
 Salade met tonijn, ei en asperges  € 8,00 
 Ensalada mixta 
 Gemengde salade  € 6,00 
 Ensalada de pollo 
 Salade met kip, ui en asperges  € 8,00 
 

Sopas 
Soepen 

 
 Sopa de cebolla gratinada con huevo escalfao 
 Uiensoep gegratineerd met gepocheerde ei  € 8,00 
 Crema de champiñones 
 Champignonsoep  € 5,75 
 Caldo gallego 
 Soep met varkensvlees, kool en bonen  € 8,00 
 Consomé al jerez 
 Heldere soep met sherry  € 4,00 
        Sopa de pescado 
 Vissoep  € 8,00 
 Sopa de pollo 
 Kippensoep  €    7,00 
 Gazpacho   
 Koude Spaanse rauwe groenten soep gebaseerd op tomaten €    7,50 
 

                                                 Huevos 
Eiergerechten 

  
  
 Tortilla española 
 Omelet met aardappels en uien  € 6,75 
 Huevos con jamón, patatas fritas y ensalada 
 Gebakken eieren met ham, frites en salade  € 12,50 



  

 
Paellas 
Paella's 

 
    
 Paella especial   € 21,00 

 Paella speciaal met kip, inktvis, mosselen en garnalen 
    
 Paella marinera € 22,00 
 Paella met vis en schaal- en schelpdieren   
 
 Paella valenciana € 17,50 
 Paella met kip, schaal- en schelpdieren en inktvis   
  
 Paella vegetariana € 15,00 
 Paella met groenten   
   
 Paella de carne € 21,00 
 Paella met konijn, kip, varkensfilet en groenten   
  
 Fideua  € 22,00 
 Vermicelli met groenten , schaal- en schelpdieren, inktvis en (keuze uit vlees of vis)  
   

 
Mariscos 

Schaal- en schelpdieren 
 

  
 
 Gambas al ajillo con patatas fritas €  17,00 
 Met knoflook gebakken gamba's met frites   
 Gambas a la plancha con ensalada €  17,00 
 Gegrilde gamba's met salade   
 Gambas en salsa con patatas o con arroz €  18,00 
 Garnalen in een romige saus met frites of rijst   
 Gambas a la romana con patatas fritas o arroz €  17,00 
 Gefrituurde garnalen met frites of rijst   
 Mejillones en salsa €  15,00 
 Mosselen in saus   
 Almejas en salsa €  16,00 
 Venusschelpen in saus   
 Ostras frescas  p.u.                                Dag prijs 
 Verse osters  
 



  

 

                                                        Pescados 
Visgerechten 

 
 
 Calamares a la plancha con ensalada y patatas fritas €  24,00 
 Gegrilde inktvis met salade en frites      
 Pulpo a la gallega con patatas cocidas                €  19,00 
 Octopus op Galicische wijze bereid met gekookte aardapels                                    
 Lubina con enslada y patatas cocidas                 €  22,50 
 Zeebaars met salade en gekookte aardappels·  
 Lenguado plancha con patatas fritas y ensalada                €  32,00 
 Gegrilde tong  met frites en salade                                    
 Merluza rebozada o plancha con patatas fritas y ensalada €  15,00 
 Heek in een jasje of gegrild, met frites en salade   
 Merluza Vasca €  22,00 
 Heek in een saus van witte wijn en knoflook  
 Parrillada de pescado con ensalada €  32,00 
 Verschillende soorten gegrilde vis met salade   
 Salmón a la plancha con ensalada                € 18,00 
 Gegrilde zalm met salade   
 Zarzuela especial €  24,50 
 Stoofschotel van diverse soorten vis, mosselen, gamba's en venusschelpen   
  
 
 
 
 
 

     
    

 

 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                          Carnes 
Vleesgerechten 

 Hamburguesa de black angus con patatas fritas   €  10,00 
 Black Angus hamburger met frites  
 Albóndigas a la riojana   €  15,50 
 Gehaktballetjes in saus van tomaten en erwtjes    
 Chuleta de cordero con patatas fritas y ensalada   €  18,50 
 Lamskarbonade met frites en salade   
 Chuleta de ternera con patatas fritas y ensalada                €  22,50 
 Kalfskarbonade met frites en salade   
 Chuletón de vaca con patatas fritas y ensalada  €  28,00 
 T-bone steak met frites en salade 
 Cordero asado con patatas fritas  €  26,00 
 Lamsschouder in Spaanse saus en frites   
 Entrecot con patatas y ensalada  €  17,50 
 Entrecote met frites en salade   
 Escalope de ternera con patatas fritas y ensalada  €  19,50 
 Kalfsschnitzel met frites en salade    
 Lomo a la plancha con patatas fritas y ensalada  €  16,00 
 Gegrilde varkensfilet met frites en salade   
 Lechón asado con patatas fritas €  26,00 
 Speenvarken in Spaanse saus uit de oven en frites   
 Parrillada de carne con patatas fritas y ensalada  €  29,50 
 Diverse soorten gegrild vlees met frites en salade   
 Solomillo parrilla con patatas fritas y ensalada €  26,00 
 Gegrild runderhaasje met frites en salade   
 Rib eye de Irlanda 250gr con ensalada y patatas fritas €  22,50 
 Ierse rib eye 250gr met salade en frites 
 Pollo al ajillo                € 15,00 
 Kip met knoflook en frites   
 1/2 pollo con patatas y ensalada €  14,00 
 1/2 kip met frites en salade   
 Filete de pollo a la plancha con patatas fritas y ensalada €  14,00 
 Gegrilde kipfilet met frites en salade   
 Pinchos morunos (3) con patatas y ensalada   € 14,50 
 Vlees spiestje (3) met frites en salade 
 
 
 Salsa de queso , champiñon o pimienta   €  2,75 
 Kaassaus, peper of champignonsaus 
 Arroz  € 3,00 
 Rijst 
 

                              

                       



  

 
                                            Postres 

Nagerechten 

 
 Crema catalana €    5,00 
 Crème brûlée   
 Bananasplit €    6,00 
 Bananasplit   
 Flan de la casa €    5,00 
 Huisgemaakte karamelpudding   
 Arroz con leche casero €    5,00 
         Huisgemaakte rijstpudding   
 Plátano al ron €    6,50 
 Banaan geflambeerd met rum    
 Melón con helado                €   6,50  
 Meloen met ijs 
 Helado variado €    5,00 
 Diverse soorten ijs   
 Churros €    4,00 
 Churros met chocoladesaus    
 Sorbet de limon   €   4,50        

Citroensorbet      
 Leche frita   €  6,00 
 Gebakken melk                            
 

 

 
 

                                                             Café 
Koffie en thee 

 
 Espresso €    2,20 
 Espresso   
 Capuchino €    2,50 
 Cappuchino   
 Descafeinado €    2,50 
 Decafé   
 Café con leche €    2,50 
 Koffie met melk   
 Te €    2,20 
 Thee   
 Carajillo con Brandy/ Anis/ Baileys/ Orujo/ Tia maria/ Grappa  €    6,50 
 Koffie met Brandy/Anijslikeur/Baileys/Orujo/Tia maria/Grappa    
 Café Irlandés €    6,50 
 Irish coffee   
 Café La Paella €    6,50 
 Koffie La Paella: koffie met Brandy en slagroom   
       



  

 
Refrescos y cervezas 

Frisdranken & bier 
 
 Agua mineral con o sin gas 
 Fles water rood of blauw 20cl € 3,00 
 Fles water rood of blauw 1/2 l  €    3,50 
 Fles water rood of blauw 1/1 l  € 6,50 
 Refrescos 
 Frisdranken  € 3,00 
 Red Bull 
 Red Bull  € 3,95 
 Chocomel 
 Chocomel  € 3,00 
 Zumo de naranja natural 
 Versgeperste sinaasappelsap  € 3,50 
 Cerveza con o sin alcohol 
 Bier of alcoholvrij bier                        € 3,00 
 Cerveza grande con alcohol 
 Bier 1/2 l € 6,00 
 Botella  Cerveza San Miguel                €    3,50 
 San Miguel (Spaans bier)   
 Cerveza Corona (Mexicana) 
 Corona (Mexicaans bier)  € 4,50 

Aperitivos 
Aperitieven 

 Campari  € 4,50 
 Oporto blanco/rojo  € 3,00 
 Moscatel  € 3,00 
 Ricard Pernod  € 4,00 
 Martini Bianco  € 3,50 
 Martini Rosso  € 3,50 

                                           Bebidas alcohólicas            
                                        Gedistilleerd 
 Orujo blanco  € 4,00 
 Oruja de hierbas  €    4,00 
 Bacardi   € 4,50 
 Bacardi reserva  €    5,00 
 Havana club                                                                                 €    4,50 
 Brugal  €   4,50 
 Calvados  € 4,00 
 Tequila  € 4,50 
 Amaro  € 4,00 
 Absolute Wodka  € 4,25 
  Smirnoff  € 4,00 
 Jonge Jenever  € 2,60 
 Oude Jenever  € 2,80 
 Jägermeister  €    3,50  
 Gordon Gin  € 4,00 
        Beefeater Gin  €   4,50 
        Hendrick’s Gin  €   5,50 
        Bombay Gin  €   4,75 

                                          



  

 
                                            Cocktails  
 Piña Colada  € 6,50 
 Mojito  €   6,50 
 Caipirinha  €   6,50 
 Margarita                €  6,50  

Licores 
Likeuren 

 
 Amaretto  € 4,00 
 Anís del Mono  € 4,00 
 Grand Marnier Amarillo/ Geel  € 4,00 
 Grand Marnier Rouge  € 4,00 
 Calisay  € 4,00 
 Marie Brizard  € 4,00 
 Pacharán  € 4,00 
 Tía María  € 4,00 
 Ponche Soto  € 4,00 
 Grappa Julia  € 4,00 
 Triple Sec  € 4,00 
 Sambuca  € 4,00 
 Fernet Branca  € 4,00 
 Cointreau  € 4,00 
 Licor 43  € 4,00 
 Crema Catalana  € 4,00 
 Baileys  € 4,00 
 

Coñac 
Cognac 

 Cardenal Mendoza  € 6,00 
 Carlos I  € 6,00 
 Remy Martin VSOP  € 6,50 
 Gran Duque de Alba  € 6,50 
 Lepanto  € 6,50 
 Soberano  € 4,00 
 Torres 10 años/10 jaar oud  € 5,50 
 

                       

 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
                                                              



  

 

                                                              Jerez 
Sherry 

 
  
 Tío Pepe  € 3,00 
  
 

Whisky 
Whisky 

 
  
 Jack Daniel's  € 5,50 
 Chivas Regal  € 6,50 
 Dimple  € 6,50 
 Johnnie Walker Black Label  € 5,50 
 Johnnie Walker Red Label  € 4,50 
 J & B  € 4,50 
 Ballantines  € 4,50 
 

Sangría 
Sangria 

 
 Copa 
 Glas  € 3,70 
 
 Jarra 1/2 l 
 Karaf 1/2 l  € 12,00 
 
 Jarra 1/1 l 
 Karaf 1/1 l  € 22,00 
  
 Cava sangría  €  30,00 

                                       

 
 

 



  

 

Vino de la casa 
  

  

 Vino de la casa tinto/blanco/rosado  la copa 
 Huiswijn rood/wit/rosé  per glas € 3,70 
 
 Vino de la casa tinto/blanco/rosado 1/2 l 
 Huiswijn rood/wit/rosé per  1/2 l € 13,00 
 
 Vino de la casa tinto/blanco/rosado 1/1 botella 
 Huiswijn rood/wit/rosé  per fles € 17,50 

 
Vinos tintos 

 Rode wijnen   
Damana 5 tempranillo-Ribera del duero per fles €  29,00 
Rijke aroma’s van fruit. Zeer plezierige en gastronomische wijn. 

Damana crianza-Ribera del duero per fles €  49,50 
Een krachtige geur van kersen gecombineerd met zoethout en specerijen. Volle fluweelzachte smaak. 

Muga per 1/2 fles € 18,50 
Diepe granaatrode kleur. In de geur stevig rood fruit. per fles € 38,00 
Ribera del Duero Arzuaga 'Crianza' 375 cl € 25,00 
Een makkelijk drinkbare wijn, zeer mooi en uitnodigend drinkbaarhied.per fles € 50,00 

 
Vinos blancos 

Witte wijnen 
 

Veliterra – Verdejo-Rueda per fles €  22,00 
Een zuivere wijn met mooie frisse bloemige geuren en een lange afdronk. 

Muga per fles € 27,00 
Krachtige witte wijn met een rijke structuur en frisse zuren met een sappige en licht vettige smaak 

Rias Baixas Albariño ‘Granbazan Ambar’ per fles € 30,00 
De entree is vriendelijk , zalvende en glycerine, die is erg lekker,vol en levendig  

Marques Riscal per fles € 32,00 
Direct en vers invoer. Goede reis smakelijke, romige en licht. 

Viña Sol per 1/2 fles € 14,00 
Exquisiete fruitige noten , verheven worden gewaardeerd door delicate hints kruidigeper fles € 24,50 
Gran Viña sol per fles € 37,00 
Wijn met een typisch Chardonnay karakter met aroma's van verse appelen en citrusfruit 

Vinos rosados 
Rosé wijnen 

  
De Casta Torres per fles € 24,00 
De wijn heeft een verfijnde geur van iris en mimosa en ruikt naar het fruit van pruimen en kersen. 

Marqués de Riscal per fles € 31,50 
Fris en romig. Stap lekker met hints van rood fruit en zure accenten. goed geïntegreerd tannine . 
Rioja Muga ‘Rosado’ per fles € 31,00 
Muga rosado is een aangename evenwichtige rose wijn. Rood fruit, gedroogde bloemen, kruiden. 
Goed te combineren met gegrilde vis, paella, kip, salades, tapas of zomaar om te drinken. 
 

 
 



  

Vinos Gran Reserva 
Gran Reserva wijnen 

 
 
Marqués de Riscal per fles € 40,00 
Een geweldige complexe en vlezige rode wijn met prachtige tannines en een lange, intrigerende en 
fluweelzachte afdronk 

Reserva Ribera del Duero per fles € 98,00 
Krachtige, stevige rode wijn met mooi rood fruit, chocolade- en vijgentonen. Karakteristieke Spaanse wijn 
met bescheiden houtnuances. 

Ondalan Reserva-Rioja alavesa                                      per fles €  46,50 
De geur heeft een goede concentratie van rijp rood fruit en rozen. Een elegante soepele wijn. 

 
 

Champanes 
Champagnes 

 
Cava        200 cl € 8,50 
Cava   per fles € 29,00 
Cava  Rosado per fles € 29,00 
Cava.Freixenel 375 cl € 17,00 
Moet  €  90,00 
 
 
Cava kan worden geserveerd vooral met snacks, lichte maaltijden te drinken of te wit vlees waarvan de 
sauzen zijn niet kruidig of dik te begeleiden: krab met zalm, zeevruchten of vis, paella, verschillende 
soorten vogels en vele zomerse gerechten salades, koude of warme gerechten. 
 

 

 

 

 

 
 


