LAS TAPAS
SPAANS & MEDITERAANS

ARRANGEMENT
VANAF 2 PERSONEN

Tapas2Share 25.75 p.p.
Verrassing van de chef. Op basis van uw voorkeur voor vlees, vis, vegetarisch of combinatie,
worden er 9 heerlijke tapas voor u gemaakt en u krijgt 4 koude gerechten en 5 warme gerechten.

Tapas2Share Deluxe 33.50 p.p.
Borrelplank met verschillende hapjes. Verrassingsmenu van de chef, op basis van uw voorkeur
voor vlees, vis, vegetarisch of combi, worden er 7 heerlijke tapas voor u gemaakt. U krijgt 3 koude
gerechten en 4 warme gerechten en een heerlijke dessert naar keuze.

Borrelplank vanaf 2 pers. 12.50 p.p.
Borrelplank met verschillende koude en warme hapjes.

TAPAS FRIAS
KOUDE TAPAS

Pan con alioli y pesto 4. 75
Brood met aioli en pesto
Carpaccio 6. 25
Wraps con salmón 6. 00
Wraps met zalm
Wraps con tapéno 5. 00
Wraps met tapenade
Wraps con atún 5. 75
Wraps met tonijn
Pinchos con motzarella y tomate 5. 50
Spiesjes met mozerella en tomaat in pesto
Mix olivas con feta 4. 50
Olijvenmix met feta
Huevos rellenos 5. 25
Gevulde eieren met tonijnsalade
Dátiles con ternera 6. 00
Dadels met walnoten in runderrookvlees

TAPAS CALIENTES
WARME TAPAS

Carne - vlees
Pollo loco 7. 00
gemarineerde kippenpootjes met chili en sesam
Albondigas 7. 00
gekruide gehaktballetjes in tomatensaus
Pollo salsa 7. 00
kipfilet in een kruidige saus
Pollo a la parrilla 6. 50
gegrilde kipfilet
Hamburguesas pequeñas 6. 50
huisgemaakte mini hamburgers
Ternera con verduras 7. 50
Biefstuk met verse groenten
Chuleta de cordero 7. 50
lamskoteletjes met verse groenten

PEscado - vis
Calamares 7. 00
gefrituurde inktvisringen geserveerd met aioli

Ensalada de manzana 4. 50
appel-komkommersalade in een mayonaise
yoghurt dressing

Gambas rebozadas 6. 50
gefrituurde garnalen in een krokant jasje

Ensalada 4. 75
Vegetarische Salade

Gambas al ajillo 7. 00
gebakken garnalen met knoflook en peterselie

Ensalada de pollo 5. 50
Salade met kip

Gambas con salsa de nata 7. 25
garnalen in roomsaus

Tabouleh 5. 00
Couscous salade

Salmón al horno 7. 50
gebakken zalm met verse groenten
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LAS TAPAS
SPAANS & MEDITERAANS

Vegetariano-Vegetarisch
Queso de cabra con miel 6. 50
gefrituurde feta kaas met honing en sesam
Champiñoes al horno 5. 75
gebakken champignons met peterselie
Champiñones con salsa de nata 6. 00
champignons in roomsaus
Pimiento relleno 5. 25
gevulde puntpaprika met roomkaas en
geraspte kaas
Alcachofas con salsa de nata 6. 25
Artisjokken in roomsaus met verse groenten
Tortilla de patata 5. 00
Spaanse omelet

PITAS
pizza met een dunne bodem
Pita con champiñones 6. 50
Pita met Champignons
Pita con atún 7. 00
Pita met tonijn
Pita con queso 6. 25
Pita met geraspte kaas en mozzerella
Pita con sucuk 7. 00
Pita met sucuk (Turkse worst)

POSTRES
DESSERT

Patatas con alioli 4. 75
gekruide aardappelpartjes met aioli

Crema Catalana 4. 75
Creme Brulee
(bolletje ijs+slagroom 1. 25 extra)

Garbanzos con verduras 6. 25
gebakken kikkererwten met verse kruiden en
groenten

Chocolate lava cake 4. 75
Chocolade lava cake
(bolletje ijs+slagroom 1. 25 extra)

Falafel 5. 75

Tarta de queso 4. 75
Cheese cake
(bolletje ijs+slagroom 1. 25 extra)

Empanadas
Deeggerecchten
Empanada con espinacas 6. 25
Bladerdeeg gevuld met spinazie en feta
Empanada con ternera 6. 75
bladerdeeg gevuld met gehakt

La Fruta 6. 50
Vers fruit van de dag met ijs en slagroom
Las Tapas Bananas 6. 50
Geflambeerde banaan met ijs en slagroom
Twee bolletjes ijs en slagroom 3. 00

Empanada con atun 6. 75
bladerdeeg gevuld met tonijn

disfruta de Tu cena
EET SMAKELIJK

Wist u dat wij ook cateringen verzorgen?
vraag gerust onze gastheer of gastvrouw
voor meer informatie
of neem contact op met 058 215 30 60
ook kunt u een mail sturen naar
info@lastapasleeuwarden.nl
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