
Tortilla de patata  
Spaanse omelet van aardappel, ei en ui

Bolicas de Manchego 
Gefrituurde balletjes van Manchegokaas 

Escabeche de bacalao 
Lauwwarme kabeljauw met olijfolie en citroen 
 
Champiñones al ajillo  
Knofl ookchampignons

Datiles   
Dadels met geitenkaas uit de oven

Croquetas de queso 
Ambachtelijke spinazie-kaaskroketjes

Croquetas de gamba
Garnalenkroketjes

Croquetas de carne
Vleeskroketjes

Patatas bravas / Patatas allioli / 
Patatas mojo verde 
Gefrituurde aardappeltjes met 
lichtpikante saus of allioli of groene mojo

Patatas infi erno 
De echt pittige variant!

Pinchos de verduras  
Spiesjes met gegrilde groenten

Aros de cebolla 
Gepaneerde uienringen

Tortilla de atún 
Omelet tonijn

Mejillones gratinados 
Gegratineerde mosselen

Calamares
Gefrituurde inktvisringen met allioli

Gambas al ajillo 
Garnalen in knofl ookolie 

Pinchos de pollo 
Kipspiesjes

Pollo a la plancha 
Kipfi let van de bakplaat met kruidenolie 

Empanadillas de atún / carne
Ambachtelijke pasteitjes uit Galicia gevuld met tonijn / rundergehakt

Vieiras
Coquilles

Boquerones fritos
Verse ansjovis in een licht beslag

Albóndigas
Gehaktballetjes in pikante tomatensaus

Alitas de pollo 
Pittige kippenvleugeltjes

Choricitos
Pittige Spaanse worstjes

Caballa a la Catalana 
Makreel op Catalaanse wijze

Solomillo de cerdo gratinado
Varkenshaas gegratineerd met blauwschimmelkaas

Esparragos con mahon y serrano 
Asperges met serranoham en kaas uit de oven

Cordero 
Lamshaasjes

Carrillada 
Kalfswang met chorizo en aubergine

Puntitas Solomillo 
Ossenhaaspuntjes

Nuggets de pollo 
Kipnuggets

Serrano al horno 
Serranoham met geitenkaas uit de oven

Costillas de cerdo 
Spareribs

Koude tapasKoude tapas Warme tapasWarme tapas

www.tapasmegusta.nl= Glutenvrij = Vegetarisch

€ 4,90

€ 4,80

€ 6,30

€ 4,50

€ 3,90

€ 4,80

€ 5,80

€ 4,95

€ 3,95

€ 4,20

€ 4,90

€ 4,50

€ 5,70

€ 5,30

€ 6,50

€ 7,20

€ 5,80

€ 4,95

€ 3,40

€ 8,25

€ 4,90

€ 4,95

€ 5,40

€ 4,80

€ 6,20

€ 6,85

€ 5,65

€ 9,80

€ 7,40

€ 7,90

€ 3,90

€ 4,50

€ 5,80

Aanrader!Aanrader!Aanrader!Aanrader!

Brood met olijventapenade en allioli 

Pan ajo / pan tomate 
Geroosterd knofl ookbrood / Geroosterd 
tomatenbrood

Plato Me Gusta
Starters plankje met serranoham, 
salchichon, chorizo, Manchego, olijven, ansjovis 
en brood met allioli en tapenade

Jamón Ibérico 
Gedroogde biologische ham van het Pata Negra 
varken

Boquerones 
Gemarineerde ansjovisfi lets

Huevos rellenos 
Eitjes gevuld met tonijnsalade

Ensaladilla calamar 
Kleine salade met calamares, paprika, 
kappertjes en zwarte olijven

Ensaladilla      
Kleine salade van bleekselderij, 
appel en gerookte kipfi let

Ensalada mixta  
Traditionele Spaanse salade 
met tonijn, ui, ei, tomaat en olijven 

Ensalada queso de cabra  
Salade met geitenkaas en honing

Ensalada de jefe   
Gemengde salade met Manchego, walnoten, artisjok 
en paprika in olijfolie

Ensaladilla de garbanzos  
Salade van kikkererwten met serranoham en chorizo

Ensaladilla rusa  
Traditionele salade van o.a. aardappel, 
erwtjes en tonijn

€ 4,00

€ 4,00

€ 13,90

€ 9,80

€ 3,90

€ 4,50

€ 4,90

€ 4,20

€ 4,90

€ 5,50

€ 5,50

€ 4,50

€ 4,50


