Tapas & Mezze
Tzatziki (Hellas) v
een frisse yoghurt-komkommer-knoflook
salade

5,50

Hummus (Libanon) vv
een smeuïge puree van kikkererwten en
tahin

5,50

Gemengde olijven vv

4,50

Patates lemonates (Hellas) vv
5,50
aardappels uit de oven met olijfolie, citroen en oregano
Pollo al ajillo (España)
kipkluifjes uit de oven in sinaasappelmarinade

6,50

Chorizo frito (España)
gebakken pikante paprikaworst

6,50

Solomillo de la casa (España)
100 gr. 13,00
ossenhaas met zongedroogde tomaten,
200 gr. 22,00
pijnboompitten en een Mediterrane kruidenmix

Pata Negra (España)
de beste rauwe ham ter wereld gegarneerd
met geroosterde amandel

15,50

Espinacas con ajo (España) vv
wilde geblancheerde spinazie met olijfolie,
zeezout, citroen en knoflook

5,50

Spare Ribs (España)		
langzaam gegaarde gemarineerde spare ribs

Manchego (España) v
Spaanse schapenkaas geserveerd met
membrillo en geroosterde amandelen

6,50

Kreatopita (Hellas) 		
7,50
knapperig filodeeg met een vulling van rundergehakt,
verse groenten en kaas
7,90

Pimento de padron (España) vv
in olie gebakken groene pepers met zeezout

6,50

Kokinisto (Hellas)
zeer langzaam gegaarde rundersukade op basis van
olijfolie, tomaat, witte wijn en een mespuntje kaneel
Kippannetje (Maroc)
stoofpotje van kipfilet in een roomsaus met kaas
gegratineerd

8,90

Spanakopita (Hellas) v		
6,50
knapperig filodeeg met een vulling van spinazie,
feta, dille
Patatas bravas classico (España) v
gefrituurde aardappelblokjes met een licht
pikante saus

5,50

Feta Bouyourdi (Hellas) v
feta uit de oven met tomaat, olijven en chiliflakes

7,00

Berejenas fritas (España) v
gefrituurde aubergine met parmesana

6,50

11,00

Polpo a la Griglia (Italia)		
gegrilde octopustentakel afgeblust met wijnazijn
en zeezout

13,00

Calamares a la Romana (España)
		
gefrituurde inktvisringen met huisgemaakte
knoflooksaus

7,50

Gamba's a la plancha (España, duurzaam)
grote garnalen met dille en Spaanse peper

4 st. 12,00
6 st. 17,00

Gigantes Spanaki (Hellas) vv
6,50
Griekse witte olifantenbonen met wilde spinazie
en prei uit de oven

Gambas al ajillo (España, duurzaam)
gambitas in hete olijfolie met Spaanse peper,
pimento en knoflook

8,90

Champiñones (España) vv
6,50
gebakken champignons met een vleugje komijn

Conserves ortiz (España)			
ansjovis, lekker zilt en super mals met brood en aioli

7,50

Vraag uw host naar de allergenen
Voor groepen vanaf 5 personen: Laat u informeren over het
								verrassingsmenu

Salades en extra's

Dessert

Salata choriatiki (Hellas) v
Griekse salade met tomaat, komkommer, ui,
feta en olijven

8,50

Bougatsa (Hellas) v
filodeeg gevuld met pudding op basis van vanille,
warm geserveerd met ijs

6,50

Turks brood vv

2,50

6,50

Turks brood met aioli & tapenade v

4,00

Baklava (Hellas) v
filodeeg gevuld met walnoten en honing,
warm geserveerd met een bolletje vanille ijs

Pita vv

3,00

8,00

Patates fritas con mayonesa v

4,50

Cheesecake (USA) v
met warme kersen en een bolletje kaneel ijs
Niet Mediterraans maar wel erg lekker!

Bruschettas (España) per stuk
- met tomaat en knoflook vv
- met pata negra en aioli

2,10

Tarta Manzana (España) vv
bladerdeeg gevuld met appel, rozijnen en Licor 43,
warm geserveerd met een bolletje sorbet ijs

7,00

Gelato (Italia) v
keuze uit verschillende smaken ijs

5,50

Scropino (Italia) v
8,00
een cocktail van citroen sorbet ijs, vodka en prosecco

Kindermenu
Kippenpootjes of spanakopita, salade, frites
en als toetje: een kinderijsje

10,50

Grand Dessert (minimaal 2 personen) v
p.p 8,50
een heerlijke mix van huisgemaakte desserts met
ijs en handgeslagen room

Let op! Vraag uw host naar de allergenen. Onze gerechten kunnen sporen van noten bevatten.
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Voor groepen vanaf 5 personen: Laat u informeren
over het verrassingsmenu

