
 

 

Tapasbar La Cantina - menukaart 
 

Bienvenido bij Tapasbar La Cantina! Even weer dat typische Spaanse vakantiegevoel herbeleven? De smakelijke Tapas en de 

heerlijke Spaanse drankjes…. En heb je zin om nét wat specialers te eten en je te laten verrassen door onze kok? Lees dan snel 

verder. 

      

Tapas menu 
Selection de la tapas       € 24,50 
Laat u verrassen door een menu van tapas samengesteld door onze kok. Vanaf 2 personen en maximum voor 8 personen. Prijs per persoon. 
Tapero         € 6,00 
Proeverij van 5 verschillende tapasgerechten (van elk gerecht 1 stuk) in een schaaltje met een huisgemaakt sausje. Een leuke manier op de 
verschillende tapasgerechten te leren kennen 

Tapas a la carte 
Onze kok heeft een lekkere selectie gemaakt in ons tapasmenu, maar uiteraard kunt u ook zelf een keuze maken uit onderstaand aanbod.  

Tapas frio      Tapas vegetariano  
Ensalada de atun     € 3,70 Tortilla      € 3,60 
Eigengemaakte tonijnsalade     Omelet van ei met stukjes aardappel en ui 
Tabla de serrano ham y queso   € 3,70 Patatas bravas     € 3,40 
Plankje van serrano ham en manchego kaas   Aardappelen met pikante tomatensaus en klassieke lookmayonaise  
Canasta de pan     € 3,00 Champiñones rellenos    € 3,60 
Mandje afgebakken vers stokbrood met lookmayonaise  4 gevulde champignons met kaas, tomaat en ui 
Bruscetta      € 3,20 Falafel      € 2,40 
 2 stukjes brood met tomaat en  olijfolie     Gekruide falafelballetjes op basis van kikkererwten 
         
         
 

Tapas pescado     Tapas carne  
Scampies      € 4,50 Croquetas iberico     € 3,60 
Grote garnalen in chilisaus     Portie van 4 hamkroketten  
Bruscetta anchoa     € 3,60 Pollo ajillo     € 4,50 
2 stukjes brood met ansjovis, tomaat en olijfolie   Vers bereidde stukjes kip in marinade van knoflook en gember 
Anillos de calamar     € 4,20 Albondidas     € 3,60 
4 gefrituurde inktvisringen     6 rundergehakballetjes met ui, paprika en tomaat 
        Costillas      € 4,80 
        2 gemarineerde ribbetjes 
        Datiles con Bacon     € 3,60 
        Zoete dadel omwikkeld met gerookte bacon aan een spiesje 


