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Mix van groene en zwarte olijven
Pan aioli
Pan Bodega aioli, mojo, tomaten tapenade
Bruschetta tomaat
Bruschetta Bodega

3 verschillende bruschettas met caprese, zalm en serrano ham

Manchego kaas met vijgen chutney
Mahon kaas met honing
Serrano ham grand cru
Iberico ham Bellota
Plankje met diverse Spaanse ham en worsten
Kaasplankje
Serrano ham met meloen
Gazpacho koude soep van o.a tomaten en komkommer
Rolletjes van gerookte zalm gevuld met roomkaas
Rolletjes van serrano ham gevuld met geitenkaas
Groene asperges met serrano ham
Boquerones ansjovis in azijn en knoflook
Huzaren salade met tonijn
Runder carpaccio met rucola en Parmezaanse kaas
Tartaar van tonijn met avocado

Vegetarische Tapas
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Patatas Bravas
Frietjes
Knoflookbrood uit de oven
Spaanse tortilla
Gebakken camembert geserveerd met aardbeien jam
Gefrituurde groene pepertjes met grof zeezout van Mallorca
Gesauteerde champignons in gorgonzola
Champignons gevuld met brie
Champignons in knoflookolie
Gebakken aubergine met geitenkaas en balsamico
Gebakken tomaat met gegrilde geitenkaas en balsamico
Nachos a la Bodega kaas, groente, guacamole, tomatensaus
Uienringen met aioli
Gegrilde groenten

Kindergerechten
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“ Madrid” Spaghetti Bolognese of carbonara
“ Barcelona” Kip nuggets met frietjes
“ Valencia” Vissticks met frietjes
“ Sevilla” Hamburger met frietjes
“ Palma” Hotdog met frietjes
“ Bilbao” Kaas soufflé met frietjes
“ Granada” Pasta met zalm witte roomsaus
Appelmoes

Alle kindergerechten (tot 12 jaar) zijn inclusief: mayonaise of
ketchup en een ijsje

Vegetarische gerechten

Heeft u allergieën? Vraag naar onze allergenenkaart

Prijzen incl. 10% BTW

Warme vlees tapas
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Serrano ham kroketjes
Gehaktballetjes in tomatensaus
Dadels in een jasje van spek
Gebakken ossenhaas in rode wijn saus
Gemarineerde kippenvleugeltjes met barbeque saus
Mini huisgemaakte hamburgers
Gemarineerde stukjes spareribs
Chorizo in rode wijn saus
Mini beef burrito’s
Mini kip burrito’s
Cajun kip met limoenmayonaise
Secreto Ibérico Varken
Kipfilet stukjes in een romige pikante saus
Kip en verse groenten in een romige kerriesaus
Tapas Mini surf & turf tournedos met jumbo garnaal
Kipfilet gevuld met kaas en spinazie
Gegrilde lamskoteletjes in knoflook gebakken
Saté stokjes met pindasaus kip
Rijst

Warme vis tapas
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Gefrituurde inktvisringen met aioli Calamares
Garnalen kroketjes
Garnalen in knoflookolie
Quesedillas gevuld met tonijn
Pulpo“Galician” style octopus
Gekookte mosselen in witte wijn
Zalm papillot met witte wijnsaus en spinazie
Calamarines baby inktvis op andalusische manier bereid
In bierbeslag gefrituurde garnalen met zoete chilisaus
Gebakken garnalen met aioli
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Meter tapas op een plank (min. 2 personen, Chef's keuze)
2 gangen chef’s menu (min. 2 personenen, Chef's keuze)
Onbeperkt tapas tot 19:00 uur
Onbeperkt tapas tot 19:00 uur voor kinderen (t/m 12 jaar)

Vegetarische gerechten

Heeft u allergieën? Vraag naar onze allergenenkaart

Prijzen incl. 10% BTW

Pasta’s
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Huisgemaakte spaghetti bolognese
Spaghetti Carbonara bacon, room en ei
Huisgemaakte lasagne Bolognese
Tagliatelli Zalm witte roomsaus
Tagliatelli a la Bodega kip, champignons, uien en tomatensaus

Pizza’s
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Margarita tomaat, kaas
Hawaii tomaat, ham, kaas, ananas
Vegetarisch tomaat, kaas en vier groenten uit het seizoen
Caprese tomaat, mozzarella, pesto
Tonno tomaat, kaas, tonijn, paprika, olijven
Salami tomaat, kaas, salami, rode paprika
Quatro Stagioni tomaat, kaas, ui, paprika, ham, champignons
Mediterránea tomaat, kaas, tonijn, zalm, garnalen
Pollo tomaat, kaas, mais, kip, sla, knoflook saus
Pizza La Bodega tomaat, kaas, pesto, serrano ham, rucola, parmesan
4 kazen
Diavola tomaat, kaas, salami, jalapeño
1,50 per extra ingredient

Salades
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Gemixte salade gemende sla, tomaten, komkommer, uien
Caprese tomaten, mozzarella, pesto
Cecelia spinazie, geitenkaas, bacon, pijnboompitten, pesto
Tonijn salade salade, tomaat, ui, olijven, tonijn
Rucola salade
rucola, zongedroogde tomaatjes, champignons, walnoten

Vegetarische gerechten

Heeft u allergieën? Vraag naar onze allergenenkaart

Prijzen incl. 10% BTW

Montaditos

Montaditos zijn belegde mini stokbroodjes, het is eigenlijk een mini-versie
van de bocadillo (sandwich). Het beleg kan net als bij de bocadillos warm
of koud zijn. Montaditos is een bekend Spaans fenomeen, dat al uit de
15e eeuw dateert.
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Serrano ham met manchego kaassoort
Chorizo met brie
Gerookte zalm met roomkaas
Caprese tomaat, mozzarella en pesto
Gerookte zalm met blauwe kaas
Chorizo, rode paprika en spiegel ei
Spek met gesmolten brie
Tonijn met augurk
Kip met aioli
Pittige kip met rucola
Kip met ansjovis en blauwe kaas
Spaanse Tortilla met serrano ham
Calamares met aioli
Calamares met chilisaus
Sobrasade typische Mallorquínse vlees pasta
Tomaat, spek en blauwe kaas
Gehaktballetjes in tomatensaus
Chorizo met aioli
Garnalen, sla en cocktailsaus
Geitenkaas met walnoten en honing
Geitenkaas met pesto
Spek met groene paprika en mayonaise = BLT spek, sla en tomaat
Sobrassada met brie
Gerookte zalm met cocktail saus en ui
Ansjovis met brie kaas en rode paprika
Gedroogde tomaten met Parmezaanse kaas
Spaanse tortilla met aioli
Spaanse tortilla met chorizo
Ham, kaas, tomaten en oregano
Champignons met brie
Manchego (kaassoort) met vijgen compote
Geitenkaas met tomaat en balsamico
Varkens lendenen met serrano ham en paprika
5 montaditos Chef’s keuze
10 montaditos Chef’s keuze

Vegetarische gerechten

Heeft u allergieën? Vraag naar onze allergenenkaart

Prijzen incl. 10% BTW

