
El Menú



Bij La Cubanita is het elke dag feest:

m a a n d a g  t / m  d o n d e r d a g

€  17,50 p.p.onbeperkt tapas 
spelregels onbeperkt tapas

•  Maximaal 2 tapas p.p. tegel i jk bestel len

•  Nieuwe tapas bestel len a ls de vorige op zijn

•  Desserts val len bu iten het arrangement

•  Voor n iet opgegeten tapas wordt per tapa €2,50 berekend

•  Groepen vanaf 10 personen in overleg

•  Wij serveren geen kraanwater

La Vida Es Un Carnaval!!



Z o n d ag

Cinco de Quince

spelregels 
Vijf tapas p.p. 
naar keuze Voor €15,- p.p.

alle personen aan tafel moeten 

deelnemen aan het arrangement.

elke volwassene betaalt €15,- voor 5 tapas, 

elk kind t/m 11 jaar betaalt €6,- voor 2 tapas.

Voor elke extra tapa betaal je €3,-.

Desserts vallen buiten het arrangement

Z at e r d ag

Shaking Saturday

€ 4,50
alle cocktails 

voor maar

V r i j d agFiesta de Sangriaeen 1Ltr karaf sangriavoor slechts€ 12,50

La Vida Es Un Carnaval!

Per stuk



C e rV e Z a s
b i e r e n

Tapbier 25 cl €  2,35

Rico € 3,50

Witbier €  3,50

Palma Cristal € 4,00

Salitos Tequila € 4,00

Palma Cristal
Palma Cristal wordt op Cuba ‘la cerveza 
preferida de Cuba’ genoemd, ofwel 
Cuba’S faVoRieTe bieR. Palma Cristal 
dankt haar verfrissende smaak aan 
het gebruik van natuurlijke ingrediënten 
en het gebruik van water uit een 
nabijgelegen bron. Met een Palma 
Cristal proef je de smaak van Cuba!

Rico
een heerlijk fris biertje met een 
Caribische smaak. Gebrouwen met 
de beste biologische ingrediënten 
en natuurlijk bronwater.

Salitos Tequila
Dit is het beste tequila flavoured biertje. 
fris met een lichtzoete bite!



Mojito €  6,00

Caipiroska €  6,00

Cointreaupolitan €  6,00

“43” ice tea €  6,00

Mango Royal € 6,00 

Cocktail van de maand €  4,50 
Vraag de bediening ernaar.

C ò C t e l e s
C o C k ta i l s

Mojito
De nationale cocktail van Cuba. bekend 
geworden door de schrijver Hemingway, 
die elke dag een Mojito dronk in La bodeguita 
del Medio. een heerlijke frisse cocktail op 
basis van brugal rum, verse limoensap, mint, 
rietsuiker en sodawater. een echte dorstlesser!

Caipiroska
Caipirinha met Russian Standard wodka, 
limoenpartjes, rietsuiker en crushed ice.

Cointreaupolitan
Cosmopolitan bereid met 
cranberry juice, Cointreau en lime.

“43” ice tea 
frisse cocktail met licor 43,
brugal rum, ice tea en limoen.

Mango Royal
Chique cocktail met bols mangolikeur 
en freixenet cava



HuiSWiJN rood, wit rosé (Spanje) 
 € 3,00 per glas
 € 10,50 halve liter
 € 15,00 per fles
 
CaSa SiLVa rood, wit rosé (Chili)
 € 4,00 per glas
 € 15,00 halve liter
 € 20,00 per fles
 
CaVa
 € 4,50 Per glas 
 € 15,00 Per fles (37,5 cl)
 
TafeLWaTeR
Chaudfontaine  ½L plat € 2,50

Chaudfontaine ½L bruisend € 2,50

Sangria Cubanita: 
De lekkerste sangria, gemaakt volgens geheim recept.

 Per liter €  17,50 

 Per 1/2 liter €  9,50

Sangria Deluxe: met freixenet Cava

 Per liter €  22,50 

 Per 1/2 liter €  12,00 

V i n o s
w i j n e n

CaSa de SiLVa (Chili)
Casa Silva is het meest traditionele wijnbedrijf in 
Colchagua Valley in het midden van Chili. Mede door 
de klassieke manier van wijn maken en het gebruik 
van franse eikenhouten vaten heeft dit huis al 
meerdere awards binnengehaald voor beste wijn.

Casa Silva Rood 
Druif: Cabernet Sauvignon/Carmenère
Robijnrode kleur, aroma`s van zwarte bessen en 
peper. Rijk en fruitig met een lange afdronk.

Casa Silva Wit 
Druif: Chardonnay/Semillon
Heldere groen/gele kleur met aroma’s van tropisch 
fruit en citrus. fantastisch frisse afdronk.

Casa Silva Rosé
 Druif: Cabernet Sauvigon
Lichtroze kleur en aroma’s van frambozen. 
De smaak is rond en fris met hinten van rode kers.



  9 ensalada verde € 3,50 Groene salade met tomaat
10 Pinchitos de mozzarella y tomate € 4,50 Tomaat mozzarellaspiesjes
11 Carpaccio con pesto € 5,00   Carpaccio met pestodressing
12 ensalada de pasta con pollo € 4,50 Pasta salade met gegrilde kip
13 Salmon ahumado con hinojo € 5,00 Gerookte zalm met dille op toast
14 filete de pechuga de pato ahumado € 5,00 Gerookte eendeborst 
 met frambozendressing
15 Camarones Holandeses en salsa € 4,75 Hollandse garnalen in cocktailsaus
16 Vitello tonato € 4,75 Dun gesneden kalfsvlees  met tonijnmayonaise

1 Pan  € 2,50 Brood 

2 Pan con alioli  €   3,50 brood met knoflookmayonaise 
3 Pan con tapenade  €  3,50 brood met tapenade
4 Pan con alioli y tapenade €  4,50 brood met alioli en tapenade 
5 aceitunas mixtas  €  3,00 olijvenmix 
6 ensaladilla con atún €  4,25 frisse salade met tonijn
7 Manchego con chutney de higos € 4,50 Manchego met vijgenchutney
8 Jamón con melón € 4,75  Ham met meloen

ta pa s  f r i a s
ko u d e  ta pa s



ta pa s  d e  C a r n e 
V l e e s  ta pa s

25 Pinchitos de champiñones y bacón €  4,50 Spiesjes van bacon en champignons
26 Pimientos rellenos con carne €  4,50  Paprika gevuld met gehakt  en bechamelsaus  
27 alas de pollo fritas €  4,75  Krokante kipkluifjes

28 Dátiles con tocino €  4,75  Dadels met spek

29 Rollitos de jamón con  €  4,75 queso de cabra y balsámico  Geitenkaas-ham rolletjes  met balsamicocrème

30 Champiñones rellenos  €  4,75 de carne picada 
 Champignons gevuld met gehakt
31 Croquetas de jamón Serrano €  4,50 Serranoham kroketjes

32 Jamón cocido a la plancha €  4,25 Gebakken beenham met lichte mosterdsaus

17 Pinchitos de pollo con mojo €  4,25  Kipspiesjes met mojo saus

18 Lomo de cerdo marinado  €  5,75 en balsamico  in aceito balsamico gemarineerde  varkenshaas

19 Pinchitos de pollo y bacón €  4,50 Spiesjes van kip met bacon
20 albóndigas con ajo y tomate €  4,75  Gehaktballetjes met knoflook en tomaat
21 Solomillo de cerdo con salsa dulce €  5,75 Varkenshaasmedaillons  met een zoete portsaus

22 Pedazos de solomillo picantes €  6,50 Pikante ossenhaaspuntjes

23 Pollo rebozado con miel y mostaza €  4,75 Krokante kipfiletstukjes  met honing en mosterd

24 Hamburguesitas €  4,75 Spaans gekruide hamburgertjes



33 estofado de mejillones  €  4,75

 y gambas 
 Caribisch vispotje met 

 garnalen en mosselen 

34 Gallineta con salsa de hierbas €  5,00

 Gebakken roodbaars met kruidensaus

35 Croquetas de gambas €  4,75

 Garnalenkroketjes met dillesaus

36 Gambas al ajillo €  5,75

 Garnalen in knoflook gebakken    

37 Calamares a la Romana €  5,00

 Gefrituurde inktvisringen

38 Langostinos al ajillo €  5,75

 Grote garnalen van de 

 plaat met knoflook

39 Mejillones al estilo Catalán €  4,50

 Catalaanse mosselen 

40 Veneras con salsa  €  5,75

 de vino blanco 
 Coquilles met witte wijnsaus

41 albóndigas de rape €  4,50

 Zeeduivelballetjes met 

 paprikamayonaise
 
42 Gambas con chorizo €  5,50

 Gebakken gamba’s met chorizo

ta pa s  d e  p e s C a d o 
V i s ,  s C h e l p -  e n 
s C h a a l d i e r e n



43 berenjenas de miel con hierbas €  3,75 Aubergines in een jasje 
 met kruidenhoning
44 Croquetas de verduras  €  4,50 Groentekroketjes
45 Calabacín relleno €  4,00 Courgette gevuld met gekruide 
 ricotta en walnoot
46 Croquetas de queso  €  4,50                                                                            Kaaskroketjes met sherrydressing   
47  Pimientos fritos  €  4,00       Gefrituurde paprika met zeezout 
 en pijnboompitten

48 Patatas bravas  €  4,25                                                                                       Gebakken aardappeltjes met pittige saus

49 broquetas de verduras  €  4,00                                                                          Groentespiezen
50  aros de cebolla con salsa chili   €  3,50 uienringen met piri piri saus                                                                                     
51  Queso de cabra con miel  €  4,50                                                                                      Gepaneerde geitenkaas met honing        
52  Huevos revueltos con  €  4,00 espárragos y trufa 
 Spaans roerei met asperges en truffel
53  Champiñones con ajo  €  3,75                                                                                      Champignons in knoflookboter

ta pa s  d e  V e r d u r a s 

g r o e n t e  ta pa s



54 Crema Catalana  €  3,50
 Vanille pudding met een caramellaag je

55 Dama blanca  €  3,75
 Vanille ijs met chocoladesaus

56 Postre de helado  €  3,75
 Wisselende ijssoorten

57 Tiramisu  €  4,00

 Tiramisu

58 Profiteroles  €  4,00
 Slagroomsoesjes met chocoladesaus 

59 Tarta de chocolate  €  4,50
 Chocoladetaart 

60 Cheesecake  €  4,50
 Cheesecake 

62 Carajillo   €  4,50 Geflambeerde brandy, 
 afgeblust met een espresso
63 Café Cubita   €  5,75 Koffie met de Cubaanse koffielikeur  Cubita en slagroom
64 Café español   €  5,75 Koffie met licor 43 en slagroom
65 Café Cointreau   €  5,75 Koffie met Cointreau en slagroom 
66 Café famoso   €  5,75 Koffie met famous Grouse Whisky  en slagroom

sin alcohol
alcoholvrije dessertkoffies

67 Café amore amaretto   €  4,00 Koffie met amandelsmaak en slagroom
68 Café amore Vanilla   €  4,00 Koffie met vanillesmaak en slagroom

61  Gran Postre
bestaande uit: 

Crema catalana, iJs, 

Chocoladetaart & Cheesecake

€ 14,50

p o s t r e s  &  C a f é s
d e s s e rt s
&  ko f f i e s



reserveren via 

www.lacubanita.nl

Werken bij 
La Cubanita

La Cubanita is altijd op zoek naar (assistent) bedrijfsleiders, koks, studenten of scholieren.Kijk op www.lacubanita.nl voor de openstaande vacatures per vestiging.

Arrangementen

Voor groepen vanaf 10 personen 

bieden wij arrangementen aan.

Kijk voor meer informatie

op www.lacubanita.nl


