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International Tapas bar

Een specialiteit van de keuken van Ayla,
dagverse oesters afgemaakt op verrassende wijze:
3,50

Classic
met frambozenazijn en sjalotjes

Sweet, sour & spicy

per stuk

met passievrucht-karamel en chilipeper

Sharp & exciting
met lentuidressing, gember en citrus

Full bodied & delicious

para pic r
Padrón pepers

gebakken oester met beurre noisette, citroen en sjalot

4,5

groene milde pepers uit Galicia
(let op, één op de duizend is heet)

Crispy veal

9,5

gefrituurde kalfswang met vadouvanmayonaise

Pulpo escabeche

7,5

Vraag naar onze
wekelijkse specials

Char uter í a

terrine van octopus gemarineerd in gekruide azijn

Bloemkooltempura

Cecina de León 50gr
gerookt en gedroogd Spaans rundvlees van de tapa,
de achterpoot, afkomstig uit Castilla y León

5,5

Charcuterie Ibérico Bellota 50gr

met een Griekse yoghurt-sumak-dip

Verduras de Invierno

6

klassieke Spaanse kaas, 6 maanden gerijpt

Sticky shrimps

9,5

garnalentempura met garnaalkaramel

International Tapas bar

Manzanilla olijven

Chorizo
met een lichte, rokerige paprikasmaak

los

4

Salchichon
met nootmuskaat, kruidnagel en zwarte peper

los

4

Lomo
van de lende van de allerhoogste kwaliteit

los

4,5

3,75

de lekkerste Spaanse olijven

Pata Negra Cebo, Carrasco Guijuelo 100gr

Zeevruchten in blik

boterzachte gedroogde ham van de hoogste kwaliteit,
minimaal 24 maanden gerijpt, met een delicate smaak
en nootachtig aroma

met zuurdesemcrackers
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10,5

mix van chorizo, salchichon en lomo
van het Spaanse varken:

knapperige groente met een dip van gerookte
bloemkool

Manchego

7,5

7,5

VRAAG ONS TEAM WELKE HEERLIJKE SMAKEN VAN DE OCEAAN AYLA SERVEERT

7,5

15,5

platos gr and es

platos pequeños
Burrata

9,5

tomatensalade, basilicum en aceto bianco
8,5

olijfolie-emulsie, gerookte feta en pijnboompitten
9,5

10,5

9,5

12,5

Gefrituurde baby-octopus

9,5

Rosbief

9,5

balsamico en verschillende bereidingen van ui
13,5

van heekfilet, pistache en mandarijn

Iberico pork

12,5

nekstuk gegrild in de Josper met bourbon
en venkelzaad

Heek en caponata

14,5

op de huid gebakken witvisfilet met
aubergine-salsa en beurre noisette

little gemsalade, romescosaus en za’atar

za’atar, kippenhuid en atjar van rode kool

Cevíche

Calamares

Artisjok en Parmezaan
gepofte artisjokharten met schuimige
saus van Parmezaan en venkelzaad

gebakken inktvis met chorizo, brioche en
een basilicum-karnemelksaus

met vadouvan en limoen

Gepekelde zalm

10,5

met in Negroni gepekelde zwammen en cèpessaus

Geroosterde biet
Paddenstoelenpolpettes

Gebarbecuede prei

Gegrilde knolselderij

13,5

met doperwtencrème, venkel en citroen

Lamsschouder

Eendenborst

16,5

krokant gebakken eendenborst met
gekarameliseerde witlof

13,5

met sinaasappel, vadouvan, salie en paddenstoelen

Ossobuco

15,5

gestoofde kalfsschenkel met jus en gremolata

Gegrilde kippendijen

12,5

in Ayla’s jerkmarinade met gember
en lente-uidressing

ch ef’s menu
Welkom bij Ayla
Maak met ons de reis rond de Middellandse Zee,
Van Barcelona tot Beiroet. Geniet van alle geuren,
kleuren en smaken die deze zonnige culinaire
schatkamer te bieden heeft. Onze gerechten
zijn gemaakt om te delen met de hele tafel.

De gerechten worden uitgeserveerd in rondes.
Eerst het aperitif (oysters, charcuteria en para
picar) gevolgd door de platos pequenos en de
platos grandes. We adviseren per persoon 1 á 2
gerechten per ronde te bestellen.

Laat je verrassen door de chef. Een steeds wisselend
menu met het mooiste uit Ayla’s keuken, geserveerd in
meerdere rondes. Per tafel te bestellen.
De complete Ayla ervaring

37 pp

wijnarrangement			24,5 pp

ac o mpa ñ amientos
Bulgursalade

dulces & Qu esos

4,5

gerookte feta, gepekelde ui en gedroogd fruit

Black venus risotto

Apple crumble
6

appelcompote met korianderzaadcrumble
en crème pâtissière

4,5

Verveine & citrus

met zeevruchten

Patatas bravas
met aioli en pittige tomatensaus

Arabisch brood

3,5

met gepekelde groenten

Chocolate & fig
chocolade fondant met gebrande vijg en
muscovadoparfait

3,5

Negroni affogato

5

limoensorbet met sinaasappel en negroni

Selectie kazen
7,5

verveineparfait met semolinacake

met romescosaus

Frisse groene salade

5,5

van Booij Kaasmakers
PAIRING: BAROLO CHINATO VERMOUTH UIT ITALIË

8,5

12,5

