
Tapa's Aan Boord - Menu 2009    

Al sinds lange tijd wordt in Spanje bij een 
drankje tapas geserveerd, deze kleine pittig 
gekruide hapjes van vis, vlees, groenten of 
mini-salades zijn lekkere smaakmakers bij 
een glas wijn, bier of sherry. Laat uw gasten 
kennismaken met deze Spaanse en 
Mediterrane lekkernijen. 

  

 

Tapa's of Taste 

 

€ 30,50 pp 

  

Minimum aantal 20 personen 

KOUDE TAPAS 
      
Champignones al ajillo      
champignons in knoflooksaus      
Aceitunas      
Groene en zwarte olijven in 
kruidenmarinade      
Cabrales Picos      
Een kruidig schimmelkaas in druivenblad 
gerijpt uit Astrurië      
Jamon Serrano      
Lucht gedroogde bergham      
Pimientos en vinagre  
Gegrilde paprika's in vinaigrette  
Carpaccio de bacalao fresco  
In limoensap en Baskische olijfolie 
gemarineerde kabeljauw,  
roze pepertjes en seranoham crisps  
Ensalada de Tomate con Aceitunas  
Tomatensalade met olijven Pa amb 
tomáquet  
 
Catalaans brood, geroosterd met olijfolie en 
knoflook,  
dat wordt ingewreven met tomaat  
 
WARME TAPAS      
 
Patatas cocidas sin pelar con moje      
Aardappelen in de schil met kruiden  
Salmón a la ribereña  
Asturische Zalm, in een saus van appelcider 
lente ui en tomaat  
Pollo al ajillo  
Gebraden kip met een pikante knoflooksaus  
Alboronia  
Aubergine, paprika en tomaten met komijn 
en koriander  

   

  

 



Cordero y champinoñes aliñados  
Gebraden lamsrugfilet met diverse 
paddestoelen, zijn eigen jus,  
geparfumeerd met een rioja essence  
Tortilla con gambes  
Spaanse tortilla met gamba's diverse 
gegrilde seizoensgroenten,      
aardappel en groene kruiden      
Albóndigas      
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus   

Mediterrane Tapas 

 

  € 17,25   

Minimum aantal 12 personen 

Albondigas 
Pittige spaanse gehaktballetjes 

Pollo Valenciana 
Kippootjes gebakken met citroen en peper 

Rosa de salmon 
Kleine rolletjes gerookte zalm 

Gamba’s a la marinera 
Gamba’s in een marinade van olijfolie, 
pepertjes en groene kruiden 

Carciofi de Sienna 
Artisjokken uit de oven met veel groene 
kruiden 

Barcelona wrap 
een rolletje met een vulling van gegrilde 
seizoensgroenten 

Gateaux de olives 
Olijventaartje uit de Languedoc 

Quiche italiano 
Puntje quiche met tomaat en mozzarella 

Polenta Veneziana 
Een tartelette gevuld polenta uit Venetie 

   

  

 

*prijzen zijn exclusief 6% btw     

 

 


