
TAPAS BOX VLEES. 

Box 1:  
Pollo loco. 

Mini-kippenpootjes in kurkuma, honing en chili. 

Albondigas. 

Kalfs gehaktballetjes in een kruidige tomatensaus. 

Pinchos de carne. 

Lamsspiesjes van de grill. 

Pinchos de pollo. 

Kippendijspiesjes van de grill.  

Champinones al ajillo. 

Gebakken champignonnetjes in knoflook olijfolie en 

gekarameliseerde uien. 

Queso con Miel. 

Geitenkaas met honing. 

Tortilla espanola. 

Spaanse aardappelomelet met groentes en room. 

 

 

 

 

€22,50 



TAPAS BOX VIS. 

Box 2: 
Calamares fritas.  

Gebakken inktvisringen. 

Gamba’s carbadinas. 

Gefrituurde garnalen in een krokant jasje met chilisaus. 

Pinchos de Salmón. 

Zalmspiesjes van de grill. 

Croquetas de gamba’s. 

Mini-garnalenkroketjes. 

Champinones al ajillo. 

Gebakken champignonnetjes in knoflook olijfolie en 

gekarameliseerde uien. 

Queso con Miel. 

Geitenkaas met honing. 

Tortilla espanola. 

Spaanse aardappelomelet met groentes en room. 

 

 

 

 

 

  

€22,50 



TAPAS BOX VEGA. 

Box 3: 
Espinacas con pinozes. 

Roergebakken bladspinazie met rozijnen, paprika en 

pijnboompitten. 

Falafel. 

Balletjes van gestampte tuinbonen en kikkererwten met Tahini 

Garbanzos y lentes. 

Stoofpot van linzen, kikkererwten en ras el hanout. 

Croquetas verduras.  

Mini-groentekroketjes. 

Champinones al ajillo. 

Gebakken champignonnetjes in knoflook olijfolie en 

gekarameliseerde uien. 

Queso con Miel. 

Geitenkaas met honing. 

Tortilla espanola. 

Spaanse aardappelomelet met groentes en room. 

 

 

 

 

 

€19,50 



TAPAS BOX COMBI.  

Box 4: 
Pollo loco. 

Mini-kippenpootjes in kurkuma, honing en chili. 

Albondigas. 

Kalfs gehaktballetjes in een kruidige tomatensaus. 

Calamares fritas.  

Gebakken inktvisringen. 

Gamba’s carbadinas. 

Gefrituurde garnalen in een krokant jasje met chilisaus. 

Queso con Miel. 

Geitenkaas met honing.  

Champinones al ajillo. 

Gebakken champignonnetjes in knoflook olijfolie en 

gekarameliseerde uien. 

Tortilla espanola. 

Spaanse aardappelomelet met groentes en room. 

 

 

 

 

 

 

€22,50 



 KOUDE TAPAS B0X. 

Box 5: 
Gevulde dadels. 

Gevuld met walnoten en gerold in runderham. 

Wraps. 

Van zalm en tapenade.  

Pincho’s 

Spiesjes van mozzarella, tomaat en pesto. 

Tabouleh.  

Couscous granaatappel salade. 

Salade LasTapas. 

Creatie van de kok. 

Gevulde eieren. 

Gevuld met tonijn en kappertjes. 

Russa. 

Aardappelsalade.  

 

 
 

 

€17,50 



 

 

BIJ DE TAPAS! 

            Koud.                                      Warm. 
Pan aioli…………………  €3,50                                                            

Rustiek brood met ajoli. 

Ensalada…………………. €3,50 

Een groene salade met 

 een lichte  

honing-mosterd dressing. 

Dátil rellenar……….. €3,50 

Dadels gevuld met   

walnoot en gerold serranoham. 

       DRANK.                  DESERT. 

Wijn. Rood, Wit & Rosé……€10,-    chocolade lava cakeje.…€3,-

Sangria ¾ L..……………...€10,-

 

 

 

 

Patatas Bravas………………. €3,75 

Gekruide aardappelpartjes, met ajoli 

van geroosterd tomaat en paprika.  

Queso con Miel………………. €4,50 

Geitenkaas met honing. 

Pitapizza’s…………………….. €5,50 

▪ Chorizo, tomatensaus en kaas. 

▪ Tonijn, tomatensaus en kaas. 

▪ Champignon, tomatensaus en 

kaas.   

  

 

 

Crema catalana………….€3,- 

Créme brullée. 


