
Bienvenido a  
Taberna SAMEN

SAMEN
Tapas y Grill

Taberna



1e ronde luchtige start

Broodje dip

Olijvenmix

Spaans vleesplankje

notenmix

Manchego proeverij 

2e ronde Tapas mixta

Pollo con limon

Calamares

Albondigas 

Boquerones

Ensalada de la casa

3e ronde Tapas mixta

Croquettas

Varkensspiesjes

Gambas pil pil

Warme bonensalde met chorizo

Brava friet

4e ronde de afsluiter

Churros con chocolate

Groepsmenu
4 gangen menu vanaf 8 personen voor 32,50 per persoon



Sopa
Soepje van tomaat met chorizo, ui, geroosterde paprika, witte bonen en brood

Ensalada de la casa
salade met cherrytomaat, rode ui, cannelini bonen, pompoenpitten, manchego, 

tuinkruidenvinnegrette en brood

Bocadillos frios: Jamón serrano y queso manchego 
serranoham, manchegokaas, geroosterde paprika, tomaat, ui, rucola en salade

Salmon ahumado Ensaladilla de cangrejo
 gerookte zalm, krabsalade, zongedroogde tomaatjes, tuinkruiden en salade

Bocadillos calientes:  Salchichas de chorizo
Chorizoworst, tomatensalsa, rucola,, geroosterde paprika en salade

Calamares
Aioli, gefrituurde inktvis, ui, cherrytomaatjes, rucola en salade

Huevos: tortilla francesa con verduras
boerenomelet met groenten, chorizo, aardappel, salade en brood

Estofado especial del chef 
een wisselend stoofpotje van de chef met brood en salade, vraag aan onze 

equipo!

Tabla de tapas variadas
Een tapas plateau met een broodje dip, borreltapas, vleestapa, vistapa en vegatapa

Postre 

 Tarta de queso 
Cheesecake met orochata, bestogne, roomkaas en vanille ijs

 

Menu de almuerzo
 

€6,50 



Pan con tres salsas  €3,75 

Stokbroodje met drie dipjes 

Carpaccio español  €5,75
chorizo crumble, manchego, zongedroogde 

tomaatjes en pimientonmayonaise

tabla de embutidos  €7,75
Seranoham, fuet, cornichon,  

jam van meloen EN picos

Croquetas  €5,75
zes kroketjes van Seranoham, garnaal en 

kaasspinazie met truffelmayonaise

Salmón en papillote  €7
zalm filet gevouwen in bakpapier met verse 

groenten en salsa verde

Chorizo Rosario salchicha  €5,75

CHORIZO, Gestoofde bonen, rode ui, tomaten

Calamares a la romana  €6
gefrituurde inktvis, citroen en aioli  

van gepofte knoflook

Patatas bravas  €3,75
verse frietjes van t Gooisch friethuys 

 met aioli en bravasaus

Gambas pil pil  €7,25
knoflook, chili-olie, spaanse peper 

en peterselie

platos caliente
Lekker avondvullend tapas eten of als voorgerecht te nuttigen

Pincho cerdo con salsa  €6,75
gegrilde varkenshaas spiesjes  

met appelsalsa en Spaanse peper

Verduras a la plancha  €5,50
gegrilde groenten met grof zeezout  

en rozemarijn boter

Pollo con limon  €5,50
kippenvleugels uit de oven met citroen, 

knoflook, ui en tijm

Bistec de cordero  €7,75
gegrild lamsbiefstukje met geroosterde 

bospeentjes en vijgenjus

Boquerones fritos  €4,75
gefrituurde ansjovis , citroen  

en truffelmayonaise

Ensalada de la casa  €6,25
 salade met cherrytomaat, rode ui, ,  

cannelini bonen, pompoenpitten, manchego 

en tuinkruiden vinaigrette

Costillas cerdo  €7
spareribs zoet of pittig

Albondigas en salsa de tomate  €5,50

gehaktballetjes in tomatensaus

Lubina a la plancha  €7,50
zeebaarsfilet met gegrilde groene asperges 

en saus van gerookte paprika



Escalope  €18,50 

XL Varkens schnitzel, gegrilde groenten , citroen, en zigeunersaus 

Costillas cerdo  €19

Spareribs, BBQ saus, aioli, bosu en gegrilde groenten

Lenguado  €18,50
sliptongetjes uit de boter, gegrilde groenten, tuinkruiden en citroen

 

Geserveerd met gegrilde groenten en verse friet van t Gooisch Friethuys

Estos son nuestros clasicos
 

Onze klassiekers horen bij Samen,  

deze gerechten stAAn vanaf dag 1 op de kaart



Chuletón  €38,50 

cote de boeuf 500 gram van de grill, gepofte tomaat, bospeen, salsa verde 

Chuleta de cerdo Ibérico  €22
Gegrilde varkenskotelet, gerookte paprika rozemarijn boter,  

gegrilde groenten met rode ui, spaanse peper en olijf

Dorada a la plancha  €18
hele dorade van de grill, tuinkruiden, citroen, groene asperges  

en gerookte paprikasaus

Estofado especial del chef
Een wisselend stoofpotje van de chef, vraag aan onze equipo!

para los vegetarianos  €15,50
zoete aardappelstoof, pompoen, bladspinazie, bonen, tomaat,  

gegrilde knoflook toastje en aioli

Geserveerd met gegrilde groenten en verse friet van t Gooisch Friethuys

Plato principal
Onze hoofdgerechten om samen te delen of ben jij die grote eter!?



Churros  €6 

Spaanse lekkernij met witte chocolade ijs en warme chocolade saus 

Tarta de queso  €7,50

Cheesecake met orochata, bastogne, roomkaas en vanille ijs

Helado Málaga  €5,50

malaga roomijs met bruine rum, rozijnen , gegrilde stroopwafel,   

appelstroop en granny smith

Tabla de quesos manchegos  €8,75

proeverij van drie soorten manchego kaas met membrillo en vijgenotenbrood

 

Postres
 

Een lekker dessertje voor de zoetekauw



Nueces  €4

geroosterde noten

Aceitunas  €3,50

spaanse olijven uit onze weckpot

Tabla de quesos manchegos  €8,75

proeverij van drie soorten manchego

tabla de embutidos  €7,80

Seranoham & fuet worst

Croquetas  €5,75
zes kroketjes van Seranoham, garnaal en  

kaasspinazie met truffelmayonaise

Patatas fritas  €4

naturel chips uit de oven met machego en bravasaus

tapas de la barra
Een selectie tapas voor aan de bar: 

Albondigas  €6

Calamares a la romana  €6

Pollo con limon  €5,50

BoquerOnEs fritos  €4,75

Patatas bravas  €4 

Borrelkaart



Bier op de tap

Heineken 

 fluitje  €2,60  

vaasje  €2,70

Mahou  

fluitje  €2,70   

vaasje  €2,80

Mahou Meastra  €4,50

Bier van het moment vraag aan onze equipo

Speciaal bier

San Miguel clara  €4,20

San Miguel 0.0  €3,90

Mahou Session IPA  €5,25

Alhambra Reserva  €4,70

Boria de Menarquens Weizen  €5,75

Afligem blond  €4,25

Afligem dubbel  €4,30

Afligem trippel  €4,30

Lagunitas IPA  €4,25

Amstel Radler  €4

Amstel Bright  €4,10

Heineken 0.0  €3,80

Nuestras CervercariaS



Cava Reserva
 

  glas  €6  / FLES  €26

BLANCO

Paparuda Pinot Grigio

glas  €3,85  / FLES  €17,50

Biotiful

glas  €4  / FLES  €18

Norte sur chardonnay

glas  €4,50  / FLES  €20

Viento viogner

FLES  €22,25

Serra de estrella albarino

FLES  €28

Nuestros Vinos
Onze wijnen zijn met zorg uitgekozen in samenwerking met het wijnhuis

Rosado

Rosado

glas  €3,75  / FLES  €17,50

TINTO

Paparuda pinot noir

glas  €3,85  / FLES  €17,50

Diente de leon tempranillo

glas  €4  / FLES  €18

Azul douro

glas  €5,50  / FLES  €24,75

Rioja Crianza, tempranillo

FLES  €27,50

Salentein Barrel selection Malbec

FLES  €40

Dessert

PX pedro ximenez

glas  €4,30
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