
Arroces       
Rijst traditioneel bereid in paella pan 
met het typische “socarrat” korstje, per 2 pers.
Arroz con Txuleton y tuétano de vaca    €36/pp
traditionele rijst, Basksich runds côte à l’os en merg

Arroz con lubina y pil-pil  €35/pp
traditionele rijst, geroosterde zeebaars, chili en look 

Arroz con pollo , txistorra y pimènton. €29/pp
traditionele rijst, hoevekip, verse chorizo en piment 

Arroz con verduras e aioli   €28/pp
traditionele rijst, met seizoensgroenten en aioli 

Arroz con calamares y gambas   €35/pp
traditionele rijst, met inktvis en diepzeegarnalen

Acompanamientos 
bijgerechtjes
Ensalada verde con sidra. €5
groene sla met cider vinaigrette

Espárragos verdes “mimosa”. €8
groene asperges+gekookte eitjes 
en frisgroene dressing

Pipirrana ensalada   €6
tomaten-komkommersla, piquillo en rode ui

Cebolla a la parrilla y romesco. €6 
gegrilde jonge uitjes+tomatendressing, 
knoflook en noten 

Dulce of Postres 
Tortas de aceite “Ines Rosales” con limone 
y frambuesa  €14
zoete krokante crackers met limoen 
en verse frambozen 

Crema Catalana. €10
gekarameliseerde roomtaartje met vleugje steranijs

Gazpacho de fresas, hinojo y aceite di oliva y 
sorbet mascarpone  €13
koud soepje van aardebeien, venkel, olijfolie en 
mascarpone sorbet

Queso
Torta de aceite “Ines Rosales” con Peralzola  €12
zoete krokante crackers met peralzola 
blauwschimmelkaas

Torta de aceite “Ines Rosales” con Manchego. € 12
zoete krokante crackers met Manchego kaas

Tapa’s /Pinxtos
Tortilla con patatas (per 2st)  €10
traditionele omelet met aardappelen en ui

Coco de cristal con tomate (per 2st)  €8
toastjes met knoflook en verse tomaten

Coco de cristal con sardinas (per 2st)  €12
toastjes met ingelegde sardienen

Jamon Ibérico palleta 50gr  €16
36 m gerijpte schouderham

Chorizo Ibérico Belotta 25gr  €7
18 m gedroogde worst van puur varkensvlees 
en piment 

Palourdes Salsa Verde €19
schelpjes kort gebakken met groene 
kruidendressing

Croquetas de Jamon Ibérico  (per 4st)  €12
kroketjes met ibericoham

Croquetas de sepia (per 4st)   €12
kroketjes met inkt en inktvis

Pulpo a la brasa  €19
gegrilde octopus met limoen

Ostras ceviche (per 3st) €9
oesters in friszure ceciche vinaigrette

Pan y aceite €2/pp
huisgemaakt zuurdesembrood en olijfolie

LUNCH
SUGGESTIE

19€/pp
Elke middag een 

traditioneel gerecht 
bereid in een 

paellapan.

Olé!
Gracias


