
MENUKAART vanaf 17.00 uur
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Aperitivos - Om alvast te beginnen
A  Aceitunas: dé echte Spaanse olijven, vol van smaak   4,25

B  Pan con aioli: stokbroodje met aioli   4,50
C  Pan dulcine: gekruid licht-pittig brood met aioli, pesto en tomaat   6,50

D  Pan con tomate: geroosterd brood met knoflook, olijfolie en tomaat   6,00
E  Almendras: gezouten gebrande amandelen   3,00

Clásicos de Cervantes
1  Albóndigas: pittige rundergehaktballetjes met pikante tomatensaus   5,25

2  Dátiles: gepaneerde dadels gevuld met chorizo, omwikkeld met spek   5,50
3  Langostinos: gefrituurde butterflygarnalen in een krokant jasje   4,50

4  Calamares: krokante inktvisringen met citroen en aioli   5,25
5  Pollo marinado: zoet en pikant gemarineerde kipkluifjes   5,00

6  Patatas bravas: spaanse aardappeltjes met brava-saus en aioli   4,75
7  Pato con miel: eendenborst met honing en licor-43   5,75

    Tapas
 

Queso y Carne
Plateau “Queso y Carne” wordt geserveerd met tostadas, augurkjes en olijven

8  Charcuteria: uitgebreide selectie van onze vlees- en kaassoorten 15,00

...of kies zelf...
1 soort à 50 gram    6,50

2 soorten à 40 gram    9,00
3 soorten à 35 gram    11,00

9  Jamón serrano gran reserva: 18+ maand gerijpte Gran Reserva Serranoham
10  Iberico Paleta: Ibericoham van de voorpoot met 20 maanden rijping

11  Salchichon: gedroogde spaanse worst met knoflook
12  Queso Iberico curado: Spaanse kaas van 3 soorten melk (koe, geit, schaap)

13  Mahón: traditionele kaas van het eiland Menorca
14  Queso de cabra: 3 maanden gerijpte geitenkaas in rozemarijn

15  Iberico Bellota: dé beroemde Pata Negra-ham van de achterbout 
met 48 maanden rijping - alleen los te bestellen!

20,00 per portie van 80 gram

Tostadas
16  Sobrasada: dé typische Spaanse smeerbare chorizoworst en licor 43   5,50

17  Grunn: tostades met tapenade van Groninger worst  5,50
18  Peppadew: tostades met peppadew-roomkaas   5,50

EMPANADAS
19  Manchego: empanadas gevuld manchego en prei   5,75

20  Ternera: empanadas gevuld met gekruid rundvlees   5,75
21 Empanadillas: kleine empanadas, spinazie, pijnboompitten, rozijnen  5,50

Ensaladas
22  Cervantes: gemengde frisse salade met wisselende ingrediënten   4,75

23  Salmóm: salade met gerookte zalm, ui en augurkjes   5,25
24  Chorizo: salade met gegrilde groenten en uitgebakken chorizo  5,50

Pescados y Mariscos
25  Mejillónes: gefrituurde schelpen gevuld met mousse van mosselen   6,50

26  Gambas al ajillo: gamba’s in knoflook-roomboter met groenten   6,50
27  Carasoles: escargots uit de oven geserveerd in kruidenboter 6,50
28  Vitello tonato: dungesneden kalfsvlees met tonijnmayolive   6,75

29  Boquerones: gemarineerde ansjovis met augurkjes en brood  6,00
30  Croquetas gambas: gefrituurde gamba kroketjes met chilisaus   6,50

31  Huevos atún: eieren gevuld met tonijnsalade   5,00

Carne
32  Croquetas chorizo: heerlijke chorizokroketjes  5,75 

33  Estofado: stoofpotje van rundvlees in jus met rozemarijn  5,75
34  Chorizo: de lekkerste gebakken chorizoworstjes van Los Picos   6,25

35  Carpaccio: rundercarpaccio met basilicumpesto   6,00
36  Brochetta de pollo: spiesjes van kip met pesto   6,25

37  Morcilla: bloedworst met gekarameliseerde appel  6,00
38  Taco’s: mais-schelpjes gevuld met gehakt, jalapenos en groenten  5,50

Vegetariana
39  Sopa de tomate: lichtpittige tomatensoep met Spaanse peper   5,25

40  Aros de cebolla: gefrituurde uienringen met aioli   5,50
41  Zucchini: courgetterolletjes gevuld met roomkaas   5,50

42  Tortilla: tortilla met aardappel, ui en kaas   5,50
43  Queso de cabra: geitenkaas uit de oven met honing en notencrumble   5,00

44  Mazorca de maíz: mais uit de oven met honing  4,75
45 Caprese: spiesje van mozzarella en tomaat   5,00

Menu’s vanaf 2 personen

- één menu per tafel 
- vr en za reserveren wij in 2 rondes; tot 20 uur of vanaf 20 uur

- bij 9 personen of meer serveren een speciaal menu, 
vraag hiervoor naar de mogelijkheden

Festival de las Tapas
3 gangen zonder dessert    23,75 p.p.

4 gangen met grand dessert   30,25 p.p.

1e gang
Pan y sopa: 

Gekruid brood met aioli, Spaanse olijven, gebrande amandelen 
en lichtpittige tomatensoep

2e gang
Selección de tapas frías: 

Heerlijke selectie van verschillende koude tapas met
o.a. plato queso y carne, tostadas en caprese

3e gang
Selección de tapas frías y calientes: 

Uitgebreide proeverij van verschillende warme en koude tapas 
met o.a. albondigas, patatas bravas, croquetas en gambas

4e gang
Selección de postres: 

Proeverij van nagerechten

eventueel uit te breiden met
onbeperkt bier, wijn, fris (2 uur - huisarrangement) 12,50 p.p.

Familia Cervantes 27,50 p.p.
vanaf 4 personen

Alleen te bestellen vanaf 4 personen!

Als eerste: 
Fles Cava of Liter Sangria

Dan:  
Pan con aioli en Pan con tomate

Vervolgens: 
Een lange plank van tenminste een meter 

vol met allerlei verschillende 
warme en koude tapas

Om af te sluiten:
 Heerlijke proeverij van nagerechten



Postres 

Crema Catalana: klassiek Catalaans dessert van room en vanille   6,25
Churros: gefrituurde churros gevuld met chocolade en chocoladeijs   5,75

Datiles: dadeltaart met vanilleijs en karamelsaus  6,50
Tarta de queso: cheesecake met rode vruchten en frambozenijs   6,75

Selección de postres: proeverij van nagerechten   8,50

Lekker om te drinken bij de nagerechten!
Moscatel de Oro: lekkere dessertwijn van de “gouden Moscatel druif”   4,50

PX Sherry: heerlijk zoet en rozijnachtig van smaak   5,00

Tapas Kaart 
van 17.00 tot 22.00 uur

Cafes y Digestivos
Espanoles

Cafe Espanol: koffie met Licor 43 en slagroom   6,50
Cafe de Cervantes: koffie met Ron Miel en slagroom   6,50

Carajillo: koffie met een scheutje brandy en bruine suiker   3,75
Cortado: sterke espresso met een beetje melkschuim   2,40

Licor 43: héérlijke likeur van 43 geheime ingredienten   3,75
Ron Miel: honingrum van de Canarische eilanden   3,75

Ponche Caballero: zachte ronde likeur van sinaasappel   3,75
Crema Catalana: likeur van room en gebrande suiker   3,75

Carlos 1: populaire brandy, soepele rijke smaak   4,25
Osborne 103: uit de sherryregio, lekker door de koffie!   3,75

Torres 10 Gran Reserva: 10 jaar op vat gerijpt!   4,50
Soberano: op eikenhout gerijpte brandy   3,75

Veterano: op PX-sherry-vaten gerijpte brandy   3,75

Dranken

Aperitief
 Tinto de Verano: 

fris aperitief van rode wijn en citroenlimonade   4,00
Sangria: 

de beroemde Sangria met wijn, drank en vruchten   4,00/11,50/19,50
Sangria Blanca: 

variatie op de klassieker, met mousserende wijn   4,00/11,50/19,50
Mojito: 

de bekende Cubaanse cocktail van rum, munt, suiker en limoen   6,75
Cava: 

dé mousserende wijn uit Spanje   4,00/20,00

Cervezas
 Van de Tap: 

Brand Bier   2,50/2,75/4,75
Wisseltap   4,00

Op fles: 
        Desperado   5,00       Wiekse Witte 0.0%   3,50
          Corona   5,00             Amstel Malt 0.0%   3,00

                             Radler   3,25

 

Groninger Brouwerijen
Martinus 

Nuchter 6,1%, Groninger Pale Ale   5,00
Saison 6%, kruidig en fris met een vleugjes citrus   5,00

Quadrupel 9,5%, krachtige, smaakvolle en amberkleurge bier   5,00
Imperial Smoked Porter 9,5%, rokerig en krachtig   5,00

Pivo 
Vloeibaar Brood 6,1%, tarwebier, tonen van banaan en appel   5,00

Bax 
Kon Minder 5,1%, blond, fris en fruitig   5,00

Koud Vuur 6,3%, smoked porter, donker, rokerig   5,00
Limited Edition, Bax’ Experiment van de maand   5,00

Like “Cervantes” op Facebook
www.facebook.com/cervantesgroningen

Voor meer informatie & reserveringen kijk op
www.viavecchia.nl

Te bestellen vanaf 14.00 uur
Groninger High Beer 12,50 p.p. 

vanaf 2 personen

proef 3 Groninger bieren en krijg daarbij 
een goedgevulde plank met verschillende tapas en hapjes ! G e d e m p t e  K a t t e n d i e p  2 3   -   0 5 0  3 1 1 1 8 7 5


