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TAPAS
Onbeperkt avondvullend tafelen.

TAPAS VITRINA
1. Pan con aioli de la casa
Brood met huisgemaakte
aioli
€ 3,00
2. Nachos con carne
picada en el horno
Nachos met gehakt | uit de
oven
€ 4,00
3. Jamon Ibérico con
melón
Iberico ham met meloen
€ 5,50
4. Mozzarella con salsa
de chili
Mozzarella sticks
met chilisaus
€ 2,50
5. Queso manchego
Spaanse schapenkaas
€ 3.00
6. Aceitunas alinadas
Gemarineerde olijven
€ 3,00
7. Charcutteria Ibérica
Twee Spaanse
worstsoorten
€ 3,50
8. Bruschetta con salsa
Bruschetta met tomaten
salsa
€ 2,50
9. Carpaccio con
mayonesa de trufa
Carpaccio met truffelmayo
€ 4,25

10. Plátano con tocino del
horno
Banaan met spek | uit de
oven
€ 3,00

SOPA
20. Sopa de tomate
Tomatensoep met chorizo
€ 4,25
21. Sopa del momento
Soep van het moment
€ 4.25

TAPAS VEGETARIANO
30. Cuñas de patata con
salsa de tomate
Aardappelwedges met
tomatensaus
€ 3,50
31. Champinones a la
creme
Champignons in
knoflookroomsaus
€ 4,25
32. Ensalada de batata
Zoete aardappelsalade
€ 3,00
33. Tortilla Española
Spaanse aardappelomelet
€ 3,00
34. Aros de cebolla fritos
Gefrituurde uienringen
€ 3,50
35. Verduras con pesto
rojo
Wok groenten met rode
pesto
€ 3,25

36. Espinacas salteadas
con pasas y piñones
Gebakken spinazie met
rozijnen en pijnboompitten
€ 3,00
37. Tartar de tomate
con queso Manchego y
balsámico
Tartaar van tomaat met
manchego en balsamico
€ 3.00
38. Higo relleno con
ricotta y pistacho
Gevulde vijg met ricotta en
pistache
€ 3.75
39. Ensalada de achicoria
con salsa de yogur
Witlofsalade met
yoghurtdressing
€ 2,75

TAPAS PESCADO

TAPAS CARNE

40. Croquetas de
gambas
Gamba kroketten
€ 3.00

50. Solomillo
Ossenhaaspuntjes met
peper en zout
€ 7,00 (€1,50 bijtelling)

41. Mejillones
gratinados con aioli y
Manchego
Gegratineerde mosselen
met manchego en aioli
€ 4,00

51. Pinchos de pollo y
salsa de naranja
Gemarineerde kipspiesjes
met sinaasappelsaus
€ 4,00

42. Salmón
Zalm met
notenbroodkruim
gegratineerd
€ 4,75
43. Calamares con aioli
Gefrituurde inktvisringen
met aioli
€ 3,75
44.Pescado blanco con
chutney de arándanos
Witvis met
bosbessenchutney
€ 3,75
45. Gamba de ajo
Gamba’s in knoflookolie
€ 6,50 (€ 1,50 bijtelling)

46. Ensalada de paella,
con pescado, pollo o
vegetariano
Paella salade | met vis, kip
of vegetarisch
€ 3,50

52. Costilletas
Spare ribs met Spaanse
marinade
€ 5,00
53. Estofado de invierno
con tocino y manzana
Winters potje met
buikspek en appel
€ 3,75
54. Pinchos moruno
Varkenshaasspiesjes met
BBQ-saus
€ 4,25
55. Albondigas
Gehaktballetjes in
tomatensaus
€ 4,75
56. Ensalada de pollo
Kipsalade met ananas en
sinaasappeldressing
€ 4,50
57. Hamburguesas
catalanas con guacamole
Catalaanse burger met
guacamole
€ 5,00

"Samen lekker eten, genieten van het leven en er
een feestje van maken, dat doe je bij Fiesta."
Je kunt “avondvullend” tafelen voor een vast bedrag van

€ 26,50 p.p.

Dit is inclusief de nagerechten en exclusief de drankjes, voor
enkele gerechten geldt een kleine bijtelling. Per gang, per
tafel kan je max. 5 verschillende gerechten bestellen. Laatste
bestelronde is om 22.00u, de nagerechten zijn tot 22.30u te
bestellen. Geniet van jullie avond!

58. Queso de cabra
gratinado con bacon y
miel
Gegratineerde geitenkaas
met spek en honing
€ 3,25

59. Alitas de pollo con
limón
Kippenvleugels met
limoen
€ 4,75
WISSELENDE SPECIAL!
€ 2.00 bijtelling

POSTRES
60. Fondant de chocolate
“Lopend” chocoladecakeje
€ 3,00
61. Parfait de café
con granos de moka y
galletas maria
Koffie parfait met mokka
boontjes en maria biscuit
€ 2,75
62. Dama blanca
Vanille ijs met
chocoladesaus en
slagroom
€ 2,00
63. Crema Catalana con
la mandarina
Vanilledessert met
mandarijn
€ 2,50
64.Dúo de mousse de
chocolate con chocolate
negro y blanco
Duo chocolademousse
met pure en witte
chocolade
€ 3,00
65. Helado de canela con
pera guisada
Kaneelijs met stoofpeer
€ 2,75

