3 uur onbeperkt borrelen met 6 tapasbites

tapa-pintxoborrel

29.

50

Prijs is inclusief onderstaande dranken: huiswijnen, waters, frisdranken, koffie, thee, cappuccino,
espresso en alle bieren van de tap. Wij verkopen geen alcohol onder 18 jaar!

De letterlijke betekenis van het woord “tapa” is deksel.
In Andalusische drinkgelegenheden was het vroeger de
gewoonte om een glas sherry te serveren, afgedekt met een
dekseltje waarop een olijfje, worst of andere kleine hapjes
lagen. Dit om te voorkomen dat insecten in het glas zouden
komen. Het werd een traditie en de verscheidenheid van het
aantal dekseltjes nam toe. Wij hebben een selectie gemaakt
van tapas, uitermate geschikt tijdens een borrel.

tapas
amuse

brood met kruidenboter

bites

tortilla chips - guacamole
gemarineerde olijven - zontomaatjes
manchego kaas mebrillo

vis

ansjovis vinaigra

bites

wilde oester nr. III
cocktail van garnalen en avocado
mousse van gerookte forel

vlees

charcuterie - diverse worstjes

bites

schwarzwalderham - cornichon
glaasje kipkerriesalade
dadels met geitenkaas en spek

Een Pintxo is een benaming die door de Basken wordt
gebruikt voor wat in andere delen van Spanje Tapa wordt
genoemd. Pintxos maken deel uit van een eetcultuur.
Het is afgeleid van “pinchar” wat prikken betekent. Het
bestaat meestal uit een geroosterd stukje brood dat wordt
ingesmeerd met olijfolie en dan fijn belegd. De prikker
ontbreekt nooit.

pintxos
amuse

pane tomate - knoflook - tomaat

bites

pintxo - tapenade champignon - truffel
pintxo - manchego kaas - mebrillo

vis

pintxo - gerookte zalm

bites

pintxo - tonijn - ei - ansjovis
pintxo - krabsalade

vlees

pintxo - serranoham

bites

pintxo - rilette van eend - shiitake
pintxo carpaccio - parmezaan

warme bites
amuse

gefrituurde mozzarella stick

bites

tortilla omelet - aardappel

vis

gefrituurde gamba’s

bites

calamares aioli
gefrituurde mosselen
kibbeling - tartaarsaus

vlees

rundvleesbitterbal

bites

kipsaté - gado gado
chickenwings honing sojasaus
spareribjes - sojasaus

