La Barceloneta Thuisblijven Menu’s
Lieve mensen,
Ook wij houden rekening met de laatste gebeurtenissen omtrent het COVID-19 CORONA VIRUS.
Omdat Corona nu ook hier steeds meer impact heeft hebben we ervoor gekozen om te handelen wat
voor ons op dit moment het beste voelt zodat u nog steeds kunt genieten van onze heerlijke typische
Spaanse lekkernijen!
Geniet thuis onder het genot van een goed glas wijn uit de ruime keuze van onze menu kaart.
Het is nu enkel mogelijk om op dinsdag t/m zondag af te halen en te laten bezorgen van donderdag
tot zondag (beperkt)!
U kunt ons telefonisch uw bestelling door geven: 043 408 12 31
Steun elkaar door Corona heen en blijf de kleine ondernemer steunen zodat wij er na Corona ook
zijn.
Graag horen wij of we óók bij u langs mogen komen!!

Menu 1: Thuis Blijven Classic
€22,50 pp (Minimaal 2 personen)













Olijven
Genot van kaas met dadels met chorizo
Gefrituurde kippenvleugels
Broodplank met: Zoete paprika met gesmolten kaas,
brood met tomaat en manchego, serrano ham, knoflook brood en tortilla
Patatas bravas met knoflook saus
Champignons
Vleesspiesjes
Oma’s gehaktballen
Gegrilde garnalen in knoflook saus
Spaanse varkenshaas in de grill
Inktvis ringen gefrituurd

Menu 2: Thuis Blijven Deluxe
€25,- pp (Minimaal 2 personen)













Olijven
Spinazie of serrano ham croquetten
Genot van kabeljauw
Broodplank met: Zoete paprika met gesmolten kaas,
brood met tomaat en manchego, serrano ham, knoflook brood en tortilla
Spaanse frites
Gegrilde groente
Gepelde garnalen in knoflook saus
Gegrilde lamskoteletten
Verliefde kip (met zoete noten)
Botervis met olijven tapenade
Gegrilde varkenshaas met chimichurri saus

La Barceloneta dranken menu
½ liter witte of rode sangria:

€12,-

1L witte of rode sangria:

€18,-

1L Sangria alcoholvrij:

€14,-

Fles witte of rode wijn of rose:

€15,-

1L Spaans bier San Miguel:

€9,-

Allergieën, Vegetarisch of geen vis? Geen probleem!
Ook de mogelijkheid om a la carte te bestellen.

