
Menú
de

Tapas
“Aqui se come como en casa pero 

sin tener que lavar los platos”



Pica ~
om mee te beginnen

Nacho’s
tomatensalsa, crème fraîche, 
kaas & guacamole   8,75

Aceitunas
olijven, knoflook & kruiden  5
Almendras
gerookte, gezouten amandelen    5
Boquerones  
gemarineerde ansjovis in zuur  6,50

Pan ~
brood met verschillende smeersels

Pan con aioli
broodje met aioli   6
Pan Cervantes 
broodje met verschillende smeersels   7,75

Pan con tomate
geroosterd brood met tomaat 
& knoflook   6,75

Pan y accompamientas 
pan con tomate met verschillende toppings  9,75
- manchego, coppa, gegrilde paprika & pimiento -  

Queso y Carne ~
“Queso y Carne” wordt geserveerd met tostadas en augurkjes

5  Charcutería: proeverij van Spaanse vleessoorten   8,5
6  Plato de queso: proeverij van Spaanse kaassoorten   8,5

7  Jámon serrano: gedroogde, gezouten ham uit Andalusië   6,5
8  Chorizo ibérico: chorizo van het Iberische varken   7,5

9  Fuet: Catalaanse kruidige droge worst   5,5
10  Manchego marinado: Spaanse schapenkaas met gekruide olijfolie   6

11  Mahón: traditionele koemelkkaas van het eiland Menorca   6
12  Queso azul: heerlijk rijpe blauwschimmelkaas   6,5

13  Ibérico bellota etiq. negra: dé beroemde Pata Negra-ham van de 
achterbout met 30 maanden rijping, 100% bellota 

20,- per portie van 80 gram (alleen los te bestellen)

 Tostadas ~
geroosterd Spaans brood uit de oven 

1  Atún: tonijnsalade & kappertjes   7
2  Patos: zachte rilette van eend & gemarineerde uitjes   7,75
3  Queso de cabra: mousse geitenkaas & uiencompôte   6,75

4  Feta y tomate: feta & gemarineerde tomaat   6,75

 

 ¡ Viva España !
Maak kennis te maken met de 

gastronomische gewoontes van de 
verschillende Spaanse streken! Kleine hapjes, 
van albóngidas en aioli tot jamón serrano en 

heerlijke visgerechtjes.

De tapas zijn groot genoeg om te delen.
Bestel eerst 2 of 3 tapas per persoon en kijk 

daarna waar je nog meer zin in hebt! 
Vul je keuze in op de boekenlegger of vertel 

ons persoonlijk waar je zin in hebt!

Buen provecho!
 

Heeft u een allergie? Meld het ons!



***
FesTival

de las 

Tapas
 voor 62,50

Pan Cervantes vooraf
Kies 9 tapas van de kaart

(geserveerd in rondes)

Dessert naar keuze
(5,- pp meerprijs)

***
FaMilia

CervanTes
Laat je door ons verrassen! 

Vanaf 2 personen 34,50 pp

Proeverij van tapas (vlees, vis 
& vegetarisch) geserveerd 

in 4 gangen inclusief dessert

***
HigH

sangría
1/2 liter sangría per persoon

Goedgevulde plank met 
verschillende tapas & hapjes

Vanaf 2 personen 27,50 pp 

 

~ Pescado y Carne
14  Fritas

 frita’s van aardappel, kabeljauw & limoenmayonaise  6,75
15  Calamares

gefrituurde kleine inktvisringen met citroen & aioli   8
16  Gambas al ajillo

gamba’s met paprika, ui, knoflook & peterselie   8,5
17  Parque Güell

rode mul filet a la Gaudi, met mozaiek van groenten   7,25
18  Carpaccio de salmón

carpaccio gerookte zalm met crème van mierikswortel   9,25
19  Albóndigas

rundergehaktballetjes met pikante salsa brava   7
20  Pollo con miel

krokant gefrituurde kipkluifjes met gekarameliseerde honing   7,50
21  Croquetas

kroketjes gevuld met chorizo   6,75
22  Bistec

biefstukjes van de grill met kruidenboter   9,25
23  Dátiles

medjoul dadels omwikkeld met spek & dadelsiroop   6,75
24  Sardinas

sardines van Porthos geserveerd met brood, olijven en augurkjes   7,25

~ Vegetariano
25  Aros de cebolla

gefrituurde uienringen met aioli & guacamole   6,25
26  Quesadilla

quesadillas gevuld met kaas, crème fraîche & tomaat   6,5
27  Shakshuka

eieren in een pittige saus van tomaat, paprika en ui met brood   7
28  Patatas bravas

Spaanse aardappeltjes met brava-saus & aioli   6,75
29  Tortilla de patatas

Spaanse omelet van aardappel, ui & kaas   6,75
30  Fondue de queso

pittige kaasfondue met asperges & brood   8
31  Judías verdes

sperziebonen in tempura, srirachamayo, sojasaus & geraspte kaas   6,75
32  Queso de cabra

brulée van geitenkaas, noten, pitten & honing   6,75
33  Pimiento de padrón

klassiek gefrituurde pepers met grof zeezout   6,25
34  Verduras

groene asperges met soja-wasabi & geraspte kaas 7,5
35  Sandía

frisse watermeloen   5,5
36  Caprese

mozzarella met tomaat, basilicum en balsamico   6,75
37  Tomate gratinado

salade van spinazie, feta, pijnboompitten & geroosterde tomaat   6,75
38  Melón y jamón

salade van suikermeloen en serranoham (kan ook vegetarisch)  6,5



posTres 
Crema Catalana: klassiek Catalaans dessert van room en vanille   7,25
Helado: vanilleijs overgoten met chocoladesaus of karamelsaus  7,50

Brownie: huisgemaakte chocolade brownie met vanilleijs  8
Coupe Málaga: rum-rozijnenijs met appelkaneelcompôte  7,25

Lekker om te drinken bij de nagerechten!
Moscatel de Oro: lekkere dessertwijn van de “gouden Moscatel druif”   5,5

PX Sherry: heerlijk zoet en rozijnachtig van smaak   5

CaFés y digesTivos
españoles

Café Español: koffie met Licor 43 en slagroom   6,75
Café de Cervantes: koffie met Ron Miel en slagroom   6,75

Carajillo: espresso, scheutje brandy en bruine suiker   4
Cortado: espresso met een beetje melkschuim   2,5

Licor 43: héérlijke likeur van 43 geheime ingrediënten   5
Ron Miel: honingrum van de Canarische eilanden   4

Ponche Caballero: zachte ronde likeur van sinaasappel   4
Crema Catalana: likeur van room en gebrande suiker   4

Carlos 1: populaire brandy, soepele rijke smaak   5
Osborne 103: uit de sherryregio, gerijpt op sherryvaten   5

Torres 10 Gran Reserva: 10 jaar op vat gerijpt!   5
Soberano: op eikenhout gerijpte brandy   5

Veterano: op PX-sherry-vaten gerijpte brandy   5


