
 

Bienvenidos

SAMEN
Tapas y Grill

Taberna

De oorsprong van de tapas
Men plaatste vroeger de Spaanse tapas bovenop de

rand van een glas welk men geserveerd kreeg.
Zo voorkwamen ze dat de vliegen,

aanwezig op de plaatsen waar
eten geserveerd werd in wijn of bier vielen.

Op deze wijze zei men tapada wat in het Nederlands bedekt betekent.
Zo is het woord en de oorsprong zoals wij die nu kennen ontstaan.

Onze tapas worden met verse producten bereid
en met liefde gekookt door onze keukencrew

 de Tapas kan je lekker avond vullend eten of als
voorgerecht nuttigen.



 

CARNE Y PO
LLO

SAMEN
Tapas y Grill

Taberna

Carpaccio espanol 5,95
Dun gesneden ossenhaas met chorizo, zongedroogde
tomaatjes, olijven, zonnebloempitjes en een aioli van
gerookte paprika.

Empanadillas carne 5,50
Spaans pasteitjes gevuld met rundvlees geserveerd met chilisaus.

solomillo de cerdo 5,50
Gemarineerde varkenshaas puntjes in
honingmosterdsaus.

Pollo piri-piri 5,25
Pikante kippenvleugels uit de oven piri-piri stijl.

Tabla de embutidos 7,75
Vleeswaren plankje met serranoham, fuet, chorizo,
cornichons en picos.

Bistec de ternera 8,00
Kalfsbiefstukje van de gril met een saus van gerookte paprika.

Pinchos cerd 6,50
Gegrilde varkenshaas spiesjes met appelsalsa en een saus van 
geroosterde paprika.

Carne y pesca 7,75
Surf & turf van gegrilde Braziliaanse ossenhaas en garnaal met , 
grof zeezout, citroen en aioli.

Albondigas con tomate 5,00
Gehaktballetjes in verse tomatensaus.

Costillas cerdo 7,00
Spareribs zoet of pittig met bosui en Spaanse peper.

Solomillo de buey 7,50
Gegrilde ossenhaas met zoetzure tomaatjes en een Argentijnse 
chimichurri saus.

Buen provecho



 

Pescado
SAMEN
Tapas y Grill

Taberna

Tapa de pealla 8,00
Onze huisgemaakte paella met groenten, chorizo, vis en kip.

Mejaones 7,25
Verse mosselen met groenten, kruiden, citroen en afgeblust met 
witte wijn.

Carpaccio de salmon 7,25 Dun gesneden gerookte zalm met aioli 
van gerookte paprika, rode ui, cherrytomaat, citroen en verse 
kruiden.

Gambas a la parrilla 5,75
Grote garnalen van de grill met citroen, grof zeezout en aioli.

Sarten de pescado 7,50
Vers vispannetje met schaal en schelpdieren en
wittewijn-saffraan saus.

Lubina a la parrilla 6,95
Gegrilde zeebaarsfilet met groene asperges en een chunky salsa 
van tomaat, ui en knoflook.

Calamares a la romana 5,95
Gefrituurde inktvis met kruiden, citroen en aioli van gepofte 
knoflook.

Gambas pil pil 7,25
Garnalen gebakken in knoflookolie, chili, peterselie met zeekraal 
en citroen.

Sardinas fritas 4,75
Gepaneerde sardientjes uit de frituur met viskruiden en
truffelmayonaise.

Brochetas de salmon 6,25
Gegrilde zalm spiesjes met venkelsalade en verse dille.

Pescado con jamón 6,50
Gebakken witvis met verse kruiden en omwikkeld met serranoham.

Empanadillas de atun 5.50
Spaanse pasteitjes gevuld met tonijn geserveerd met een aioli van 
gerookte paprika.

Buen provecho



 

VEGETARIANO
S

SAMEN
Tapas y Grill

Taberna

Pan con aioli 3.95
Stokbroodje met twee soorten aioli.

Ensalada Mediterraneo 6,25
Salade met tomaat, komkommer, zongedroogde tomaat, groene olijven, 
appelsalsa, kaas, zonnebloempitjes en een hummus-dressing.

Patatas bravas 3,95
Verse frietjes van ’t Gooische friethuys met aioli en pikante brava saus. 

Tortilla de patata 3,75
Klassieke aardappel omelet met knoflook en ui zowel warm als koud te 
eten. 

Mazorca a la parrilla 4,25
Halve gegrilde maiskolf met zeezout, honing, peterselie en zoete
popcorn.

Patata asada 3,95
Gepofte aardappel gevuld met aioli, geroosterde paprika en Spaanse 
kaas. (bereidingstijd ong. 20 min)

Berenjena a la parrilla 4,50
Gegrilde aubergine met olijven tapenade, geroosterde paprika & 3 
melk-kaas.

Espárragos 4,50
Gegrilde groene asperges met kruidenboter en grof zeezout. ( ook als 
optie omwikkeld met serranoham +1,00)

Tabla de queso 8,00
Kaasplankje van drie soorten melk-kaas met picos, kweeperenjam en 
cornichons.

Croquetas 4,75
Vijf kleine kroketjes gevuld met kaas en spinazie geserveerd met
truffel aioli.

BBQ aros de cebolla 4,50
Gepaneerde uienringen met bbq saus.

Fechas 5,00
Dadels gevuld met geitenkaas en geroosterde paprika (ook als optie 
omwikkeld met serranoham +1,00)

Buen provecho



 

PLATO
 PRINCIPAL

SAMEN
Tapas y Grill

Taberna

Paella Andaluz 19,95
Onze huisgemaakte paella met groenten, chorizo, vis, en kip.
Geserveerd met een kleine mediterrane salade en brood met 
aioli.

Costillas cerdo 19,00
Van het bot vallende spare ribs met de keuze uit zoet, pittig 
of mix.

Hamburguesa vegetariana 15,00
Groenteburger op een bol met tomaat, rode ui, augurk, 
Spaanse kaas en een paprika aioli.

Brocheta de salmon 17,50
Gegrilde zalm spies met tomaat, venkelsalade en dille.

Solomillo de buey 21,00
Gegrilde ossenhaas met zoetzure tomaatjes en een saus van 
chimichurri.

Gambas a la parrilla 18,00
Garnalen van de grill met groene asperges, grof zeezout, 
citroen en aioli.

Brocheta de albondigas 15,00
Spaanse stijl kofte van gehakt met zoete groene peper, 
tomaat, rode ui, pita en een tzatziki van aioli.

U heeft bij deze hoofdgerechten de keuze uit brood of een
mediterrane salade, verse friet of roseval aardappels uit 
de oven met aioli.

Buen provecho



 

PO
STRES

SAMEN
Tapas y Grill

Taberna

Churros con chocolate 6,50
Spaanse lekkernij met een saus van witte
chocolade.

Crema de taberna 6,00
Een Spaanse crème brûlée met vanille en
sinaasappel.

Pina a la parrilla 5,50
Gegrilde ananas met hazelnootlikeur en
pistache ijs

Pastel de chocolate 5,25
Chocoladetaartje uit de oven met warme
baileys caramel, crunchy merengue,
vanillesaus en slagroom.

Sgroppino de Valencia 6,50
Spaanse stijl sgroppino met sinaasappel,
sprankelende witte wijn, wodka en vanilleijs.

Helados el jefe 5,00
3 bolletjes ijs naar keuze van onze chef met amandel, 
verse munt en slagroom.
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