
Tapas bar 

Duende TAPAS

VERDURAS | GROENTEN 

Tortilla           €  7, 75 
      Verse Spaanse aardappelomelet   

Champiñones al ajillo     €  5,50 

      Champignons met knoflook    

Espárragos con jamón     €  6,95 

      Groene asperges met serranoham  

Berenjena al horno con tomate y anchoas €  6,95 
      Aubergine gevuld met tomaat en ansjovis 

Patatas bravas       €  4,95 
      Gebakken aardappeltjes met pittige saus  

Verduras a la plancha     €  5,95 
      Gegrilde groentes     
Ensalada mixta      €  4,95 
      Gemengde salade      

Garbanzos con espinacas   €  5,50 
      Kikkererwten met spinazie   

Endivias al Cabralés     €  6,50 
      Witlof met blauwe kaassaus     

Pimientos Padrón     €  5,95 
      Milde gefrituurde pepertjes met zeezout   

Espinacas a la Catalana    €  7,00 
      Wilde spinazie met zoete sherry en rozijntjes  

Berenjena frita     €  6,50 

      Gefrituurde aubergine met honing 

Albóndigas vegetarianas   €  6,95 

      Vegetarische gehaktballetjes 

    

VARIADOS | OVERIGE  

Combo del Jefe (2 personas)     €47,50 
      Chef’s Selectie van 7 populaire tapas 

Combo Vegetariano (2 personas)  €42,50 
      Chef’s Selectie van 7 vegetarische tapas 

Croquetas de bacalao     €  6,50 
      Kabeljauw kroketjes (4 stuks)  

Croquetas de chorizo    €  6,50 
      Kroketjes met chorizo (4 stuks) 

Croquetas de queso y espinacas   €  6,50 
     Kaas/spinazie kroketjes (4 stuks) 

PESCADOS | VIs 

Calamares     €  6,75 

      Gefrituurde inktvisringetjes    

Gambas Pil Pil       €  8,95 

      Garnaaltjes in knoflookolie (gepeld)    

Gambas a la plancha    €  9,75 
      Grote ongepelde gamba’s van de grill 

Sardinas      €  6,75 
      Sardines van de grill (2 stuks)  

Almejas a la marinera    € 12,95 
      venusschelpjes in witte wijn 

Pez espada       €  9,50 
      Filet van zwaardvis uit de oven 

Pulpo bebé      €  7,50 
      Baby octopus in rode wijn 

CARNES | VLEES 

Pollo al ajillo      €  7,95 
      Kippendij met knoflook uit de oven (2 stuks) 

Albóndigas       €  6,95 
      Verse gehaktballetjes in tomatensaus  

Chistorras       €  8,75 
      Gebakken chorizo    

Chuletas de cordero    € 11,95 

      Lamskoteletjes van de grill (3 stuks) 

Brochetta de solomillo   €  5,75  
      Ossenhaasspiesje van de grill (100gr) 

Ropa Vieja     €  7,25  
      Draadjesvlees ‘op z’n spaans’ met chorizo 

POSTRES | nagerechten 

Datil con chocolate | dadel met chocolade €  2,00 

Flan de huevo | VERSE CARAMELPUDDING  €  5,50 

Tarta de queso | CHEESECAKE   €  6,00 

Tarta de Santiago | AMANDELCAKE   €  5,00 

Tarta de chocolate  | CHOCOLADETAART  €  6,00 

Helado de naranja | sinaasappel gevuld met ijs €  6,00 
Allergenen informatie is beschikbaar op verzoek 

APERITIVOS | VOORGERECHTEN 

Pan con allioli     €  3,95  

    Brood met allioli   

Aceitunas       €  2,50 

    Gemengde olijven     

Tostada tomate con jamón o anchoa  €  6,00 

    Toast met tomaat en ham of ansjovis  

Boquerones en vinagre     €  4,75 

    Gemarineerde ansjovis     

Dátiles con bacon     €  5,75 

    Gebakken dadeltjes in spek    

Plato combinado       €  11,75 

    Manchego, Serranoham en olijven   

Jamón Serrano Gran Reserva   €  6,95  

    Gerijpte serranoham  

Jamón Iberico de Bellota     € 15,95 

    De echte ‘pata negra’ ham   

Manchego curado con membrillo  €  6,00 

    Gerijpte schapenkaas met kweepeer 

Manchego al trufo con membrillo  €  6,75 

    Gerijpte schapenkaas met truffel     

Queso frito con mojo picon   €  6,50 

    Gefrituurde kaas met pittige saus  

Pimientos del piquillo con bacalao  €  5,50 

    Milde pepertjes met vulling van kabeljauw   

    


