
MENUKAART Cervantes
vanaf 12.00 - 18.00 uur

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Festival de las Tapas 
Menu voor 2 personen  -   50,-

uitgebreide proeverij van warme en koude tapas voor 2 personen 
met o.a. charcuteria, pastasalade, albondigas, gamba’s, chorizokroketjes en nog veel meer

Aperitivos - Om alvast te beginnen
Aceitunas: olijven gemarineerd in knoflook, olie en kruiden  4,25

Pan con aioli: stokbroodje met aioli  4,75
Pan Cervantes: stokbroodje met verschillende smeersels  6,50

Almendras: gerookte, gezouten amandelen  4,00

Tapas Kaart 
vanaf 16.00 uur

Z.o.Z.



Tapas
 

Queso y Carne
Charcuteria: proeverij van Spaande vleeswaren en kaassoorten  12,50

Jamón serrano: gedroogde, gezouten ham uit Andalusië  6,00
Chorizo: chorizo, lichtpittige Spaanse worst  6,00 

Fuet: Catalaanse kruidige droge worst  5,00
Manchego: spaanse schapenkaas   5,50

Mahon: traditionele koemelkkaas van het eiland Menorca  5,50
Queso azul: pittige blauwschimmelkaas  5,50

Pincho’s
Tortilla: brood met Spaanse tortilla omelet  6,00

Feta y tomate: brood, fetakaas en tomatentapenade  6,00 
Bacon y queso de cabra: brood, geitenkaas en bacon  6,00

 Boquerones: brood, ansjovis en olijven  6,00

Pescado y Mariscos
Calamares: krokant gefrituurde inktvisringen met citroen en aioli  6,00

Gambas’al ajillo: gamba’s met paprika, ui en knoflookpeterselieboter  6,50
Camarones frito: gefrituurde butterflygarnalen met chilisaus  6,00
Boquerones: gemarineerde ansjovis met look en groene olijf  6,00

Carne
Albóndigas: rundergehaktballetjes met pikante salsa brava  5,75
Pollo marinado: zoet en pikant gemarineerde kipkluifjes  6,25

Croquetas: heerlijke chorizokroketjes  6,00
Chistorritas: heerlijke kleine varkensworstjes  6,00 
Pincho: varkenshaasspiesjes met kruidenboter  6,00

Dátiles: gepaneerde dadels met chorizo, omwikkeld met spek  6,00
Envolver: wrap met serranoham, roomkaas en tomaat  6,00

Vegetariana
Aros de cebolla: gefrituurde uienringen met aioli  5,00

Empanadillas: deegkussentjes, spinazie, pijnboompitten en rozijnen  6,00
Fondue de queso: klassieke kaasfondue met brood en groenten  6,00
Patatas bravas: spaanse aardappeltjes met brava-saus en aioli  6,00

Caprese: verse mozzarella, balsamico en tomaat  5,50
Envolver verduras: wrap met gegrilde groenten en tomatensalsa  5,50
Pimiento de padron: klassiek gefrituurde pepers met grof zeezout  6,00

Verduras: gegrilde Spaanse groenten  6,00
Melone: frisse watermeloen  5,00

Ensaladas
Pasta: salade van pasta met olijf, zontomaat, komkommer en feta  6,00
Ensalada Cervantes: frisse salade met wisselende ingrediënten  5,00


