Menú especial La Barceloneta!!!
Mínimo 2 personas

Menú Sorpresa por

27.50 euros por persona bebidas aparte

Con postre sorpresa incluido son

31.50 euros por persona.

Menu La Barceloneta speciaal!!!
Minimaal 2 personen

Verrassing Menu voor

27.50 euro per persoon drankjes apart

Met verrassing nagerecht erbij

31.50 euro per persoon

Tapas proeverij is geserveerd op het gemak met grote toewijding en liefde

Menú de Lujo !!!

Mínimo 2 personas para los que les gusta el lujo de comer

Menú Sorpresa por 31.50 euros por persona bebidas aparte
Con postre sorpresa incluido son

35.50 euros por persona.

Menu De LUXE!!!

Minimaal 2 personen voor die ene die houden van Luxe eten

Verrassing Menu voor 31.50 euro per persoon drankjes apart
Met verrassing nagerecht erbij

35.50 euro per persoon

Tapas proeverij is geserveerd op het gemak met grote toewijding en liefde

Menú Fiesta de la Carne!!!

Mínimo 2 personas para los Carnívoros

Menú Sorpresa por 28.50 euros por persona bebidas aparte
Con postre sorpresa incluido son 32.50 euros por persona.

Menu Feest van het Vlees!!!

Minimaal 2 personen voor die vlees eters

Verrassing Menu voor 28.50 euro per persoon drankjes apart
Met verrassing nagerecht erbij 32.50 euro per persoon

Menú Fiesta del Mar !!

Mínimo 2 personas para los que les gusta el Pescado y Marisco
Menú Sorpresa por 28.50 euros por persona bebidas aparte
Con postre sorpresa incluido son 32.50 euros por persona.

Menu Feest van de Zee!!!

Minimaal 2 personen voor die ene die houden van Vis en Zeevruchten
Verrassing Menu voor 28.50 euro per persoon drankjes apart
Met verrassing nagerecht erbij 32.50 euro per persoon

Menú Alegría de la Huerta!!!

Mínimo 2 personas para vegetarianos

Menú Sorpresa por 27.50 euros por persona bebidas aparte
Con postre sorpresa incluido son 31.50 euros por persona.

Menu Vreugde van de Tuin!!!

Minimaal 2 personen voor vegetariërs

Verrassing Menu voor 27.50 euro per persoon drankjes apart
Met verrassing nagerecht erbij 31.50 euro per persoon

Tapas frías / Koude Tapas
Olivas Maceradas a la Barceloneta

4.60.-

Melón con jamón serrano y uvas

7.80.-

Dátiles con Chorizo

5.90.-

Ensalada verde con queso y frutos secos

9.50.-

Pan con ajo

6.00.-

Ensalada Variada

9.50.-

Pan con tomate y jamón serrano

7.00.-

Ensalada La Barceloneta

9.50.-

Gemarineerde Olijven Barceloneta
Dadels met Chorizo
Knoflookbrood

Brood met tomaat en Serraanse ham

Meloen met Serrano ham en druiven
Groene salade met kaas en noten
Gevarieerde salade (met tonijn)
Barceloneta salade

(met garnalen en appel)

Pan con tomate y queso manchego

7.00.-

Ensalada de tomate con anchoas

9.50.-

Tabla de panes (mezcla de montaditos)

13.50.-

Tabla de jamón serrano y/o

11.50.-

Brood met tomaat en Manchego kaas
Brood plankje (mix brood tapas)

Salade van tomaten met ansjovis
queso Manchego

Plankje met Serraanse ham en /of
Manchego Kaas

Pimiento piquillo rellenos de queso plancha

7.50.-

Delícias de queso

6.80.-

Esparragos verdes con jamón

7.50.-

Bomba

6.00.-

Tapa del día (pregunte camarero)

8.00.-

Tapa del día (pregunte camarero)

8.00.-

Piquillo paprika gevuld met gegrilde kaas
Groene asperges met ham

Tapa van de dag (vraag bediening)

Genot van Kaas
Aardapel bom

Tapa van de dag (vraag bediening)

Tapas calientes/Warme Tapas
Verduras - Groenten

Berenjena y calabacín crujientes

7.80.-

Champiñones al ajillo

6.80.-

Salteado de verduras

8.00.-

Knapperige aubergine en courgettes
Knoflook champignons
Berg van gegrilde groenten

Patatas - Aardappelen

Tortilla de patata

7.00.-

Croquetas de la casa

7.00.-

Chorizo al vino con patata al horno

7.00.-

Spaans aardappel omelet
Thuis gemaakt croquetten

Chorizo met wijn met aardappel oven

Carne - Vlees

Patatas bravas

4.95.-

Albóndigas de la abuela

7.80.-

Patatas con all-i-oli

4.95.-

Pinchitos de carne adobados

7.80.-

Patatas 2 salsas

4.95.-

Pollo enamorado (con nueces dulces)

Patatas fritas con mayonesa

4.50.-

Alitas de pollo al horno o Fritas

7.50.-

Bolitas de patata rellenas de queso

7.00.-

Ternera a la Española

9.00.-

Patatas a la plancha con aceite de ajo

4.95.-

Cordero a la plancha con allioli

9.80.-

Pikante aardappeltjes
Aardappelen met knoflook saus
Aardappelen met Knooflook een pikante saus
Frietjes met mayonaise

Boletjes van Aardappel gevuld met Kaas
Gegrilde aardappel in knoflook olie

Oma´s gehaktballetjes

Gemarineerde vlees stokjes

Verliefde kip (met zoete noten)

Kippenvleugeltjes uit de oven of gefrituurd
Rundvlees op Spaanse Wijze

Gegrilde lamskotelet met knoflook saus

8.50.-

Mariscos -

Zeevruchten

Tapas Kinder Menu

Calamares a la romana

7.80.-

Pescadito frito

7.80.-

Gambas Catalanas

8.85.-

Gambas flambeadas

8.85.-

Gambas a la plancha

8.50.-

Mejillones con amor

8.85.-

Chipirones

8.50.-

Gefrituurde inktvisringen
Gefrituurde minivisjes
Catalaanse garnalen (met noten)
Geflambeerde garnalen met knoflookolie
Gegrilde garnalen

Mosselen met liefde

Klein inktvis (in een jasje deeg)
Delicias de bacalao

8.90.-

Vieiras a la gallega

13.50-.-

Navajas a la plancha

9.50.-

Sepia a la Plancha

8.75.-

Genot van kabeljauw
St.Jacobs Schelpen op Galiciaansewijze
Gegrilde schelp messen

Gegrilde Inktvis

Allen mar voor kinderen tot 12 jaar oud
Kinder berg menu:

10.50.-

Kinder zee menu:

10.50.-

Kinder hemel menu:

10.50.-

Kinder pasta menu :

10.50.-

kippenvleugels, gehaktballen en frites
Gefrituurde inktvis, gefrituurde visjes en frites

kip schnitzel met frites
pasta met tomaat en kaas

Geschiedenis

Traditioneel is TAPA een tussendoortje maar

tegenwoordig worden er complete maaltijden
van samengesteld. Er zijn, door de huidige

grote diversiteit aan producten, honderden
soorten tapas te maken en te bedenken.

