
 

Carne y  pollo

Chuleta a la parilla ( gemarineerde karbonade van de grill     6,50

Albondigas con tomate ( gehaktballetjes in tomatensaus    5,75

Tabla de fuet ( Spaanse fuet worstjes met picos en cornichons    5,50

Carpaccio espanol ( rundercarpaccio Spaanse stijl met olijf, zon-
gedroogde tomaatjes, chorizo, kaas en een aioli van gerookte paprika   6,25

Pollo piri piri ( pikante kippenvleugels met Portugese kruiden    5,75

Jamon  serrano ( dun gesneden serranoham met picos en cornichons  7

Lomo a la parilla ( diamanthaas van de grill met tuinkruidenolie en brood   7,50

Tabla de chorizo ( dun gesneden chorizoworst      5

Cerdo picante ( gegrild varkenshaasje met pikante jus en ui     7

Pollo a la parilla ( Gegrilde kippendijen omwikkeld met ham     6

Solomillo de cerdo ( Varkenshaaspuntjes in honingmosterdsaus    6,50

Croquetas ( chorizo kroketjes met truffelaioli      5,50
Pollo con salsa ( gebakken kippendij in honingmosterdsaus 6

Costillas de cerdo ( malse spareribs taberna stijl     7,50



 

Pescado

Gambas a la parilla ( Garnalen van de grill met knoflookolie, grof 
zeezout en citroen          6,50

Pescado frita ( gefrituurde witvis met aioli van gepofte knoflook    6

Calamares ( gefrituurde inktvis met kruiden, aioli en citroen    6,50

Pescado con jamon ( Gebakken witvis omwikkeld met ham en kruidenboter  7

Gambas pilpil ( gebakken garnalen in pikante knoflookolie     7,95

Ensalada de pescado ( koude vis salade met peterselie, rode ui, 
zongedroogde tomaatjes en kruiden        7,50

Pescado mixta con vino ( gebakken zeevruchten met witte wijn roomsaus 
en verse kruiden         6,50

Boquerones fritos ( gefrituurde ansjovis met truffelaioli     5,50

Pulpo a la parilla ( gegrilde octopus tentakel met tuinkruiden olie, 
grofzeezout en citroen         7,95

Zarzuela ( Spaans vis stoofpotje geserveerd met brood    7,50

Gambas fritas ( gefrituurde garnalen met aioli van geroookte paprika   5,25



 

Vegetariano

Pan con aioli ( stokbrood met twee soorten aioli     4,50

Nachos :  Nachos met rode ui en kaas uit de oven      5,50

Croquetas ( vijf kleine kaas spinazie kroketjes met truffelaioli     5,50

Champinones ( gebakken champignons in knoflook en sherry    6

Pimiento a la parilla ( gegrilde puntpaprika met tuinkruiden olie 
en grof zeezout         5

Bruchettas ( gegrild brood met salsadip       5

Ensalada de judias ( witte bonen salade met tomaat, peterselie, rode ui, 
geroosterde paprika en zongedroogde tomaatjes      5,50

Queso manchego ( Spaanse schapenkaas met picos, kweeperenjam
en cornichons           8

Patatas bravas ( verse frietjes met aioli en piktante bravasaus    4,50

Aros de cebolla ( gepaneerde uienringen met bbqsaus     5,50

Fechas ( Dadels gevuld met geitenkaas omwikkeld met ham    6,75

Mazorca a la parilla ( halve gegrilde maiskolf met zeezout, honing 
en peterselie          4,95

Berenjena a la parilla ( gegrilde aubergine met tapenade, geroosterde 
paprika en kaas          5

Tortilla de patata ( klassieke aardappel omelet met knoflook, ui en aioli   4,75



 

Postres

Pastel de chocolate ( chocoladetaartje uit de oven met vanilleijs 
en slagroom           6

Churros ( Spaanse lekkernij met een saus van witte chocolade    6,75

Sgroppino de taberna ( Spaanse stijl sgroppino met sinaasappelsap, 
sprankelende wijte wijn, vodka en vanilleijs       7,50

Heledos del jefe ( 3 bolletjes ijs naar keuze van onze chef met amandel, 
slagroom en verse munt         6

Tarte de queso ( witte chocolade cheesecake met caramel, slagroom 
en aardbeienijs          7,50


