croqueteria
Nacho

Tapas frio

Molenstraat 31 | 5751 LA | Deurne
Geniet van onbeperkt tapas

Garnalencocktail met chipotle mayonaise
Kipfilet van de Josper met ananas-peper salsa
Wrap runder carpaccio met truffelcrème
Licht gerookte runder ham “cecina de leon”met
parmezaan, zwarte olijfjes en rucola

Tapas calientes

Verse nacho's uit de oven met huisbereide salsa,
kaasmix, guacamole en zure room
Nacho classic
Nacho pulled chicken
Nacho gekruid gehakt

Inktvisringen met citroen aoli
Ravioli van paddenstoelen en truffel met crème van
spinzie
Gamba's pil pil
Albondigas in pittige tomatensaus
Spare ribs met Bandidos lak
Pata bravas
frietjes

Per ronde bestelt u 2 overheerlijke
tapas per persoon.

Per persoon € 32.5 Kids 4 tm 12 jr. € 14.5
pan

Oven vers brood met 2 dips
tableros

(Tapas op een houten plankje)
Plankje chorizo & gemarineerde olijven
Plankje Iberico fuet & zure groenten
Plankje Spaanse ham & meloen
pinchos

Geroosterd brood met kruiden olie met houten prikker
Pincho kruidenkaas & tomaten tapenade
Pincho kip met walnoten en sinaasappel
Pincho “tortilla de patata “

esaladas

Iberica gemengde sla soorten, geiten kaas met Iberico spek,
gemengde noten en balsamico-honing
Tomate alinado gemarineerde gemengde tomaatjes en bufala
bocconcini
Ensalada Caesar romeinse sla met gekookt eitje, mayonaise,
parmezaan en brood croutons
Russe typisch Spaanse salade van aardappel, winterwortel
mayonaise en tonijn

Geserveerd met gerookte paprikamayonaise
en desem brood
2 kroketjes gevuld met chorizo
2 kroketjes gevuld met oesterzwam
parrilla

taco's

Hamburgeruesas

Spaans burgertje : runderburger met chorizo
en tomaten aioli
Vegatarisch burgertje: burger van de
vegetarische slager met cheddar en
gekarameliceerde ui

Zachte taco van bloem tortilla met :
Chicken tinga: zacht gegaarde spicy kip, romeinse sla,
cheddar en pico de gallo
Beef chipotle
Runder stoof met gerookte chipotle peper, romeinse sla,
black eye beans en gepekelde rode ui

Sopa

Spaanse tomatensoep met gerookte paprika
Crèmesoep van aardappel en knoflookroom

Empanadas

(Spaans/Zuidamerikaans gevulde brood specialiteit)
Chicken chipotle
Sloppy joe

mocktails 0.0

|5
Perzik | verse munt| limoen | ginger ale | perzik siroop
Ginger peach

Uit onze Spaanse houtskool-oven "JOSPER "
Biefstukspiesje met piperade saus
Kipspies met chipotle-bbq saus
Varkenshaas met peperroom saus
Verse Spaanse chorizo worstjes
Provolone al horno: tomaat met
provolone kaas
postres

Pastel de nata met sinaasappel en
gember
Brownie met chocolade ijs, slagroom
en karamelsaus
Coupe dame blanche
Kaneel broodje met vanille ijs,
appelcompote en geslagen room
Queso manchego typisch Spaans
kaasje van geit- enkoemelk geserveerd
met vijgenbrood

Mag je iets niet eten ?

cocktails

| 8.5
Rum | verse munt | limoen | suikersiroop |
bruiswater
Mojito classic

perzik

mojito

Classic mojito met perzik

| 8.5

|8
karamelvodka | appelsap| appel | kaneel

Sparkling
Hugo

|5

Zoet frisse sparkling | vlierbesbloesem | munt

Cheeky peach 43

|8
Licor 43 | verse jus | room |

& Tonic

cranberry | vodka | prosecco | rozemarijn |citroen

| 22.5

Zoet frisse sparkling

|7
Tanqueray London dry | Fever-Tree medidterranean
tonic | limoen |citroen

| 7.5
Tanqueray Flor de Sevilla | Fever-Tree mediterranean
tonic | sinaasappel | kaneel| steranijs

Epoque

Frankrijk

4.6

| 22

bieren

Pils
Jupiler | 2.7 ( Tap)
San miguel | 3

| 20

4

Rijk | zijdeachtig | rijp fruit

Finca Valdemoya Spanje

4.2

| 21

Bloem en fruit aroma's | rode bessen | soepel
1 ltr

| 18,5

Pink gin

Orange gin

De Alberto , Rueda, Spanje

Zoet

rood, wit of rosé

frisdranken

Diverse frisdranken va. 2.70

Rood
Tarapaca merlot,

Frankrijk
4.2 | 20
Pittig | vol | krachtig | toegankelijk

De Alberto Tempranillo,

| 22
Vol | stevig | intens | zwarte bessen
4.2

|5
Suikersiroop | munt | limoen | 7-up | rood
Nojito

Rosé

Classic gin

|7.5
Gordons premium pink gin | Fever-Tree mediterranean
tonic | rood fruit

4.2

100 % Verdejo | droog | soepel | bloesem

| 7.5

5

|5
Perzik siroop | verse jus | cranberrysap | perzik

| 20
Soepel | klassiek | tonen van appel en citoen

| 7.5

Prosecco Frizzante

Gin

Laat het ons weten !

after dinner drinks

|7
Chai tea | vodka| 43 barista| slagroom | kaneel
chai white russian

Virgin on the beach

Frankrijk

Sex on the beach

Super split

|

Tarapaca Chardonnay,

Licor 43 | Peachtree | prosecco | 7-Up | perzik | limoen
cranberry sprits

vinos
Wit

|6
Aperol | prosecco| bruiswater | sinaasappel
Aperol spitz

appelpie mojito

| 7.5
Vodka | peachtree | verse jus| cranberrysap

|5
Citrusvruchten | verse munt | passievruchtsiroop | green tea |
bruiswater
Green tea

Spanje

Wit & Weiss
Vedett White | 4
Franziskaner | 5,5

Fruitbier
Corona | 5
Liefmans Fruitesse | 3.5
Desperados | 5
Bucket’s mix & match 6st | 25 Hoegaarden Radler | 3.5
Blond
Vedett Blond | 4
Leffe Blond (tap) | 4
Brugse Zot Blond | 4.5

0.0 Bieren
Jupiler 0.0 | 2.9
Hoegaarden radler 0.0 | 2.9
Franziskaner 0,5 | 5,5

Tripel
Tripel Karmeliet | 4.5

IPA
Vedett IPA | 4
Jack’s Precious IPA | 5

Dubbel
Leffe Dubbel | 4

Wisseltap | 4,5

chocolate cherry martini

|8

Chocolade likeur | maraschino | melk | slagroom
|5
Koffie | vanille js | melk | slagroom
Ice cappucino

| 6.5
Koffie | ijs | melk | Frangelico | karamel
no nuts no glory

Caffee

Koffie | 2.2
Espresso | 2.2
Cappuccino | 2.5
Latte macchiato | 3,5
Speciaal koffie | 6.5
koffie met daarin likeur naar keuze en slagroom
Pickwick slow tea | 2.5
Verse muntthee | 3.5
Verse gember thee | 3.5

