Bienvenido!
Welkom bij Taberna Samen.
Hierbij kunt u 2 uur zorgeloos onbeperkt tapas eten. De bestelling
kunt u zelf invullen. Maximaal 3 tapas p.p. per ronde.
Buen provecho!

Carne y pollo
Chuleta a la parilla * karbonade van de grill
Albondigas con tomate * gehaktballetjes in tomatensaus
Tabla de fuet * Spaanse fuet
Carpaccio espanol * rundercarpaccio Spaanse stijl
Pollo piri piri * pikante kippenvleugels
Jamon serrano * dun gesneden serranoham
Lomo a la parilla * diamanthaas van de grill
Tabla de chorizo * dun gesneden chorizoworst
Cerdo picante * varkenshaasje met pikante jus
Pollo a la parilla * gegrilde kippendijen omwikkeld met ham
Solomillo de cerdo * varkenshaaspuntjes in honingmosterdsaus
Croquetas * chorizo kroketjes met truffelaioli
Pollo con salsa * gebakken kippendij in honingmosterdsaus
Costillas de cerdo * spareribs taberna stijl

Pescado
Gambas a la parilla * garnalen van de grill
Pescado frita * gefrituurde witvis
Pescado mixta con vino * gebakken zeevruchten met witte wijn roomsaus
Calamares * gefrituurde inktvis
Pescado con jamon * gebakken witvis omwikkeld met ham
Gambas pilpil * gebakken garnalen in pikante knoflookolie
Ensalada de pescado * koude vis salade
Boquerones fritos * gefrituurde ansjovis
Pulpo a la parilla * gegrilde octopus tentakel
Zarzuela * Spaans vis stoofpotje
Gambas fritas * gefrituurde garnalen
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Vegetariano
Pan con aioli * brood met aioli
Nachos * Nachos met kaas
Croquetas * kaas spinazie kroketjes
Champinones * gebakken champignons in sherry
Pimiento a la parilla * gegrilde puntpaprika
Bruchettas * gegrild brood met salsadip
Ensalada de judias * witte bonen salade
Queso manchego * Spaanse schapenkaas
Patatas bravas * verse frietjes met aioli en tomatensaus
Aros de cebolla * gefrituurde uienringen
Fechas * met geitenkaas gevulde dadels
Mazorca a la parilla * gegrilde maiskolf
Berenjena a la parilla * gegrilde aubergine met tapenade en kaas
Tortilla de patata * klassieke aardappel omelet

Postres
Helado del jefe * 2 bolletjes ijs van de chef
Churros * Spaanse lekkernij met chocoladesaus
Tarte de queso * witte chocolade cheesecake
Pastel de chocolate * chocolade taartje uit de oven

Opmerkingen

