
Tortilla salade met komkomer, pico de gallo, 
olijfjes en geraspte kaas

Veggie avocado met gepofte quinoa, zure room, 
olijfjes en feta

Gegratineerd geitenkaasje met honing-tijmsaus 
en noten crunch

Wrap met roomkaas en kruiden

Serranoham met meloen, rucola en krokante broodstengel
 
Carpaccio van het rund met rucola, Parmezaanse kaas en
truffelmayonaise

Salade gerookte eendenborst met Romeinse
sla, venkel, sinaasappel en granaatappel

Pintxos kipfilet & chorizo 

Plankje met Spaanse vleeswaren

Tartaar van verse tonijn, komkommer-mango salsa en piri
piri mayonaise 

Pintxos spicy gerookte makreel

Mousse van kabeljauw, gedroogde tomaat en mini boterham

Gerookte zalm met rauwkost en kruiden mayonaise

Garnalen cocktailtje met romige chipotle mayonaise

Woensdag & donderdag € 29,50

Vrijdag t/m zondag   € 33,50

Pittige Peruaanse kippensoep met paprika, rijst,
koriander en cocos 

Tomatensoepje met rul gehakt en geslagen room

Crème soep van pompoen met spekschuim

 
Bitterballetjes van kip met Spaanse pepermayonaise

Empanada “Argentina” brood specialiteit gevuld met
gehakt, groenten en kruiden

Nacho Carne met gekruid rundergehakt

Spek uit de josper met oosterse groenten en gepofte rijst

Biefstuk “on a stick “met pepersaus

Sticky chicken wings van de Josper met chimichurri saus

Burrito met kruidig gehakt, groenten salsa,            
kaas en zure room

Mini runderburgertje met cheddar, augurken relich,sla en
ketchup

Mini kipburgertje met coleslaw en jalapenos

Albondiga’s in pittige tomaten saus

Geroosterde kipstukjes met yoghurt-mint saus en flatbread

Varkenshaas van de josper champignons, spekjes en
kruidenboter

Bandido's spareribs met hickory saus

Chorizoworstje uit de josper met Mexican rijst
 & pico de gallo

kids van 3 t/m 6   € 8,50       7 t/m 11 € 17,50

Welkom en begin met genieten

Per tafel gebruikt een blaadje per ronde,
hierop streept u twee gerechtjes per persoon

aan, u bepaald zelf de volgorde 
zet het ingevulde blaadje in de houder

Onze koks gaan de heerlijke gerechtjes voor u
bereiden, daarna besteld u opnieuw.

1.

2

3.

onze keuken is geopend op 
zondag, woensdag en donderdag tot 

21.30 desserts tot 22:00
vrijdag & zaterdag tot 22:00 desserts tot 22:30

mag u iets niet eten? laat het ons weten !

Soepjes

 zonder vis & Vlees
4. 

5. 

6.

7.

Met Vis

Koud met  vlees

“Quesa josper”, grove pico de gallo met padron pepers
gegratineerd met manchego
 
Knoflook champignons en Mexicaanse epazote kruiden

Ravioli met bospaddenstoelen,spinazie en ricotta

Mini empanada’s  brood specialiteit gevuld met 
kaas-mais 

Warm zonder vis & Vlees

“kabeljauwkroketjes en citroenmayonaise

Gamba’s Pil Pil

Rolletjes van tongfilet en zalm in een romige
tuinkruidenroomsaus
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8. 

9. 

10.

11.

12.

Scampi’s “A la plancha”met limoen-koriander mayonaise

Zalmfilet op een aardappel rösti met bearnaisesaus

Fich & chips

Tostada scampi's

Patata bravas met aioli

Frietjes met mayonaise

Gemengde salade

Shake “milk & cookies”

Appel crumble met vanille ijs en gezouten karamel

Verrassing van sinaasappel en mandarijn

Parfait “no nuts no glory“

Manchego met vijgenbrood

Cupcake met banaan en chocolade

Churros met chocolade saus en slagroom

Met Vis

Met  vlees
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Zoete tapas
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52.

tapas voor erbij

koude tappas

Warme tapas

29.

30.

43.

44.

45.




