
Menú
de

Tapas
“Aqui se come como en casa pero 

sin tener que lavar los platos”



Pica ~
om mee te beginnen

Quesadillas
gebakken tortilla’s, tomaat, bosui, 
guacamole, salsa   8,75

Aceitunas
olijven, knoflook & kruiden  5,5

Almendras
gerookte, gezouten amandelen    5,5

Boquerones  
gemarineerde ansjovis in zuur  7,5

Pan ~
brood met verschillende smeersels

Pan con aioli
broodje met aioli   6,75

Pan Cervantes 
broodje met verschillende smeersels   8
Pan con tomate
geroosterd brood met tomaat 
& knoflook   7
Pan y accompamientas 
pan con tomate met verschillende toppings  12,75
- manchego, iberico, gegrilde paprika & boquerones -  

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

Charcutería: proeverij van Spaanse vleeswaren   12,5
Plato de queso: proeverij van Spaanse soorten kaas   12,5

Jámon serrano: gedroogde, gezouten ham uit Andalusië   7,5
Manchego: Spaanse schapenkaas met mangochutney   7,5

Ibérico Jamón Cebo: dé beroemde Iberico ham van de 
achterbout met 24 maanden rijping. 

17,5 per portie van 80 gram

Chef ’s Special ~
wisselende pinxtos specialteiten van de chef 

Chef ’s Pinxtos (2 verschillende)   10

 

 ¡ Bienvenido a Cervantes !
“La mejor red social es una mesa llena de buena 

comida y rodeada de personas que quieres”

Het beste sociale netwerk is een tafel vol eten, 
omringd door mensen van wie je houdt! 

We zetten graag de tafel voor je vol met de 
lekkerste gerechten uit Spanje.  

Je kunt de gerechten à la carte bestellen of je 
laat je verrassen met één van onze menu’s. 
De gerechten hebben ongeveer de grootte 

van een tussengerecht. 

¡ Buen provecho !
 

Heeft u een allergie? Meld het ons!



***
FaMilia

CervanTes
Laat je door ons verrassen! 

34,50 pp (vanaf 2 personen)

Proeverij van tapas (vlees, vis 
& vegetarisch) geserveerd 

in 4 gangen inclusief dessert

***
Tour de 

españa
High Wine die je meeneemt 

door Spanje heen en de lekkerste 
gerechten met de mooiste 

wijnen combineert!

35 pp (vanaf 2 personen)

***
sobreMesa 
op zondag

Aperitief: 
één van onze cócteles/mocktails

Als eerste: 
pan y accompamientas

Vervolgens: 
tafel in meerdere rondes volgezet 

met Spaanse Specialiteiten
Afsluitend: 

proeverij van desserts, 
koffie/thee en een licor español

inclusief 2 drankjes pp (b,f,w)
40 pp (vanaf 2 personen)

~ Croquetas
Manchego

kroketjes van manchego met Spaanse peper saus   8
Setas

kroketjes van oesterzwammen met truffelsaus   8
Serrano

kroketjes van serranoham met bravas saus   8

~ Pescado y Carne
Calamares

gefrituurde kleine inktvisringen met citroen & aioli   8,75
Gambas al ajillo

gamba’s met paprika, ui, knoflook, peterselie & brood   8,75
Salmón a la plancha

zalmfilet van de plancha met gebrande sesam   9,25
Albóndigas

rundergehaktballetjes met pikante salsa brava   7,5
Pollo con miel

krokant gefrituurde kipkluifjes met honing   7,5
Pulpo alla gallega

inktvistentakel gebakken in knoflook, peterselie, rode peper   12
Bistec

biefstukjes van de grill met salsa verde   10,5
Solomillo de cerdo con quezo azul

gebakken varkenshaas met saus van blauwe kaas   9
Sardinas

gebakken verse sardines geserveerd met brood, olijven & augurkjes   8

~ Vegetariano
Aros de cebolla

gefrituurde uienringen met aioli & guacamole   6,5
Berenjena frita con miel

gefrituurde aubergine met rietsuikerhoning & rozemarijn   7,25
Patatas bravas

Spaanse aardappeltjes met gerookte brava-saus   7
Tortilla Española

traditionele tortilla van aardappel, ui & ei  7,5
Fondue de queso

pittige kaasfondue met groenten & brood   9
Judías verdes

sperziebonen in tempura, srirachamayo, sojasaus & geraspte kaas   7,5
Queso de cabra

brulée van geitenkaas, noten, pitten & honing   7,5
Pimiento de padrón

klassiek gefrituurde pepers met grof zeezout   6,75
Verduras

verse groentes met soja-wasabi & geraspte kaas 7,5
Sandía

frisse watermeloen met balsamico   5,5
Ensalada de Habas

salade, doperwten, feta, munt, radicchio, gember   7,75



~ Postres
Crema Catalana 
Klassiek Catalaans dessert van room en vanille  8

Tarta de limón
Huisgemaakte taart met citroen  8

Muerto por chocolate
Huisgemaakte brownie met vanilleijs  8

Helado
Sorbetijs met fruit en sangriasiroop  8

Plato de queso
proeverij van Spaanse kazen met glaasje PX Sherry  13,5

Gedempte Kattendiep 23 Groningen | 050 - 311 1875
cervantesgroningen.nl | cervantes@viavecchia.nl

Facebook & Instagram: cervantes.groningen

***
FaMilia

Weekend
FiesTa

Elke vrijdag en zaterdag 
vanaf 21 uur lekker borrelen 

in Cervantes
met een liter Sangría 

(naar keuze) voor slechts 20

***
via veCChia
arrangeMenTen

Vrijgezellenuitje, bedrijfsfeestje, 
familiedag of gewoon leuk 

met vrienden op stap. 
De Via Vecchia heeft een aantal 

sfeervolle ruimtes en zalen 
maar ook hele leuke activiteiten!

Natuurlijk te combineren met 
een goed diner in Cervantes, 
Hemingway’s, Boccaccio of 

Moro maar ook heel 
leuk te doen als 

afzonderlijke activiteit. 

Kijk voor alle mogelijkheden 
bij ons op de website 
maar denk aan o.a.

Cocktail Workshops
Pubquizen

Borrelarrangementen
Lunchbuffetten

Feestarrangementen
Babyshowers

...en nog veel meer!


