
Lunchkaart  (tot 16:00)

Ensalada de la casa: 8 -,

Gemengde mediterrane salade met tomaat, komkommr, rode ui, zongedroogde 

tomaatjes, witte bonen, zonnebloempitjes, dadels, manchego en tuinkruiden vinaigrette.

Tostada: 4,50

Tosti met kaas, manchego, chorizo, rode ui, geroosterde paprika en aioli

Jamon serrano y queso manchego: 6,50

Baquette met serranoham, manchego, geroosterde paprika, tomaat en ui

 carpaccio espanol: 9-,

baquette met runder carpaccio, chorizo, manchego, olijven, zongedroogde tomaatjes en 

pimientonmayonaise

Huevos fritos: 7,50

Spaanse stijl uitsmijter met chorizo, kaas en geroosterde paprika

Estofado de pollo: 10,50

Stoofpotje van kippendij met stokrood en salade

Hamburguesa vegetariana: 14-,

Knapperige vegetarische hamburger  met sla, komkommer, ui en pimientonmayonaise 

geserveerd met friet van ‘t gooisch friethuys

Los bij te bestellen:

Patatas: 3.75

Friet met aioli

Patatas brava: 3,95

Friet met huisgemaakte tomaten saus en aioli

Pan con salsas: 3,75

Baquette met 3 dipjes

Dinerkaart(tot 21.30)



Nuestros Tapas: 

Lekker avondvullend tapas eten of als voorgerecht te nuttigen

Pan con salsas: 3,75 (stokbroodje met 3 dipjes)

Carpaccio Espanol: 5,95 (chorizo, manchego, zongedroogde tomaatjes, olijvjes, rode ui, salade en 

yoghurtsaus)

Tablas de embutidos: 7,75 (seranoham, fuet, cornichons en picos)

Queso manchego 6,50 (manchegokaas met cornichons, picos en kweeperenjam)

Croquetas: 5,95 (kroketjes van seranoham, kaasspinazie en garnaal met truffelmayonaise)

Chorizo rosario: 5,75 (gegrilde chorizoworst met gestoofde bonen)

Calamares: 6 (gefrituurde inktvis, citroen en aioli van gepofte knoflook)

Patatas bravas: 3,95 ( verse frietjes van t gooisch friethuys met aioli en pikante tomatensaus)

Gambas pilpil: 7,50 (in knoflookolie gebakken garnalen met Spaanse peper en peterselie)

Pincho cerdo: 6,75 (gegrilde varkenshaas spiesjes met appelsalsa en saus van gerookte paprika)

Verduras a la parilla: 5,50 (gegrilde groenten met grof zeezout en kruidenboter)

Pollo con ajo: 5,75 (kippenvleugels uit de oven met knoflook en kruiden)

Boquerones fritos: 4,75 (gefrituurde ansjovis met truffelmayonaise)

Ensalada de la casa: 6,50 (salade met tomaat, komkommer, rode ui, kikkererwten, manchgeo, dadels, 

olijven en kruidendressing)

Costilla cerdo: 7,25 (spare ribs zoet, pittig of gemengd)

Albondigas con tomate: 5,75 (gehaktballetjes in tomatensaus)

Champinones: 5 (in knoflook gebakken champignons afgeblust met Spaanse sherry)

Empandillas: 6,25 (gefrituurde empanadas met rundvlees of tonijn geserveerd met een sausje)



Plato principal:

Onze hoofdgerechten zijn ook lekker om te delen

Estofado de pollo: 13,50 (stoofpotje van licht pikante kippendij met stokbrood)

Costillas cerdo: 19,50 (spare ribs zoet, pittig of gememgd)

Hamburguesa vegetariano: 14 (vega buger op een bol met sla, tomaat, augurk, 

geroosterde paprika , rode ui en paprika aioli)

Pincho cerdo: 14 (gegrilde varkenshaasspiesjes met appelsalsa, spaanse peper, bos ui, 

stokbroodje en saus van gerookte paprika)

Pollo a la parilla: 16 (gegrild half kippetje met mais, popcorn, knoflook en kruiden)

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse frietjes van t gooisch friethuys, mediterrane salade of 

gegrilde groenten en aioli

Postres:

Een lekker dessertje voor de zoetekauw

Churros: 6,50 (Spaanse lekkernij met witte chocolade ijs en warme chocolade saus)

Tarta de queso: 7,50 (cheesecake met orochata, bestogne, roomkaas en vanille ijs?

Helado malaga: 5,75 (malaga roomijs met bruine rum, rozijnen, gegrilde stroopwafel, appelstroop en 

appel)

Leche frita 5,50 ( gefrituurde bechamel met poedersuiker, kaneel, slagroom en toffeesaus)

Queso manchego: 6,50 (manchegokaas met cornichons, picos en kweeperenjam)



Borrelkaart

Lekkere hapjes voor bij de borrel

Aceitunas: 4 (olijven uit onze weckpot)

Tabla de embutidos: 7,75 (seranoham en fuetworst)

Croquetas: 5,95 (kroketjes van seranoham, kaasspinazie en garnaal met truffelmayonaise)

Nachos con queso: 6 (nachos met rode ui, jalapeno peper, tomaat, kaas en chilisaus uit de oven)

Pollo con ajo: 5,75 ( kip met knoflook en kruiden)

Jalapeno fritos: 5,50 (creamy jalapeno sticks met chilimayonaise)

Patatas bravas: 3,95 (verse friet van t gooisch friethuys met aioli en tomatensaus)

Boquerones fritos: 4,75 (gefrituurde ansjovis met truffelmayonaise)

Cebolla frita: 5,50 (gefrituurde uienringen met bbqsaus)


