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TAPAS

TAPAS PESCADO

TAPAS ESCADO

40. Croquetas de
gambas
Gambakroketten

50. Solomillo
Ossenhaaspuntjes met
peper en zout

3,25
41. Mejillones
gratinados con salsa
de pimentón y queso
Gegratineerde mosselen met
paprika-roomsaus en kaas

7,25 (2,00 bijtelling)

9. Dátiles con bacon
Dadels met spek

34. Aros de cebolla fritos
Gefrituurde uienringen

1. Pan con alioli
de la casa
Brood met
huisgemaakte aioli
3,50

4,25

3,50

10. Carpaccio de res con
salsa de trufas
Carpaccio met truffelmayo

35. Salteado de verduras
Groentepannetje

2. Nachos con carne
picada y crème fraîche
Nachos met gehakt
en crème fraîche
4,20
3. Jamon Ibérico con
melón
Spaanse ham met meloen
5,50
4. Mozarella con salsa
de chili
Mozzarella sticks met
chilisaus
3,00

4,50

SOPA
20. Sopa de tomate
Tomatensoep met chorizo

4,25
21. Sopa del día
Soep van het moment

4.25

TAPAS VEGETARINO
30. Patatas bravas
Aardappelpartjes met
tomatensaus

3,75

5. Queso manchego
Spaanse schapenkaas
3.25

31. Champiñones a
la crema
Champignons in
knoﬂook-roomsaus

6. Aceitunas aliñadas
Gemarineerde olĳven
3,00

4,25

7. Charcutería Ibérica
2 Spaanse worstsoorten
3,50
8. Bruschetta con salsa
Bruschetta met tomatensalsa
3,50

32. Pastel de hojaldre
con relleno de espinacas
y ricotta
Bladerdeeghapje met
ricotta en spinazie

4,50
33. Tortilla española
Spaanse aardappelomelet

3,25

3,75
36. Ensalada mediterránea
de frĳoles
Bonensalade

3,75
37. Pinchos de mozarella
y tomates secos
Mozzarellabolletjes met
zongedroogde tomaten

3.50

42. Salmón
Zalm met notenbroodkruim
gegratineerd

4,75
43. Calamares con alioli
Gefrituurde inktvisringen
met aioli

4,50
52. Costillas de cerdo
Spareribs

CHEF’S SPECIAL

Wisselende bijtelling

5,00
53. Alitas de pollo
con lima
Kippenvleugels met
limoen

4,00

4,75

44. Pescado blanco con salsa
de naranja
Witvis met sinaasappelsaus

54. pinchos morunos
Varkenshaasspiesjes met
BBQ-saus

4,25

4,50

45. Gambas con salsa
crema de ajo
Gamba’s met
knoﬂookroomsaus

55. Albondigas
Gehaktballetjes in
tomatensaus

4,75

6,50 (1,75 bijtelling)
46. Paella de pescado,
paella de pollo ó paella
vegetariana
Paella, keuze uit:
Kip, vis of vega

4,75

58. Queso de cabra gratinado
con bacon y miel
51. Pollo crujiente con
Gegratineerde geitenkaas
aderezo de lima
met spek en honing
Krokante kipsalade
3,50
met limoendressing

4,00

TAPAS VITRINA

57. Hamburguesas con
queso manchego y salsa
de trufas
Truffelburgertjes met
manchego

POSTRES
60. Fondant de chocolate
“Lopend”
chocoladecakeje

3,00
61. Parfait de galletas bastogne
salsa de caramelo
Bastogneparfait met
karamelsaus

3,00
62. Dama Blanca
Vanille ĳs met chocoladesaus

2,75

56. Sándwich de carne
de cerdo desmenuzada
63. Crema Catalana de
Broodje pulled pork
naranja
Vanilledessert met sinaasappel
met bbq-saus
en een gebrand suikerlaagje
5,00

3,50

2,75

64. Mousse de toblerone
Tobleronemousse

3.00

"Samen lekker eten, genieten van het leven en er
een feestje van maken, dat doe je bij Fiesta"

Geniet van avondvullend tafelen voor maar € 29,- p.p.
Alleen de dranken en de bijtellingsgerechten zijn exclusief.
Graag niet meer dan max. 5 verschillende gerechten bestellen per gang per tafel.
Warme gerechten zijn te bestellen tot 21:30. Dessert tot 22:00

QUE APROVECHE

65. Helado de vainilla con cerezas
Vanille ĳs met kersen

3.00
66. Plato de quesos
Kaasplankje

4,50 (1,25 bijtelling)
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