Menukaart

TAKE AWAY
Geen zin om te koken?
Alles op onze kaart kan ook
afgehaald worden

De smaken van Catalonië

Paella's

Ansjovis- en boqueronesschotel

Moet 24 uur op voorhand gereserveerd worden
Minimum 2 personen / Prijs per persoon

21,00 €

(Ansjovis en Collioureboquerones met gegrilde rode paprika)

Catalaanse schotel

21,50 €

(Gestoomde verse groenten, manchego, pan con tomate y jamon,
pan con tomate y boquerones, escalivada en mesclunsalade)

Boerenplanxa

Paella met vis

24,00 €

(Rijst, verse groenten, schelpen, mosselen, garnalen, calamari en
drie soorten verse vis van de dag naargelang de vangst)

(Chorizo, Teruelham, Pata Negraham, gerookte eendenborst,
en gesmoorde eendenborst gevuld met foie gras)

Tapasspecialiteiten
5,90 €

We bieden u ook onze tapasspecialiteiten aan, op basis van verse producten.
Originele en smakelijke seizoensafhankelijke creaties.

(Teruelham op brood ingewreven met look en tomaat)

Pan con Tomate y Chorizo

34,00 €

(Rijst, verse groenten, schelpen, gamba's, mosselen, garnalen, calamari,
langoustines, sint-jakobsschelpen en een halve kreeft)

Traditionele tapas
Pan con Tomate y Jamon

24,00 €

Paella Royale
27,00 €

(Pata Negraham en pan con tomate)

22,00 €

23,00 €

(Chorizo, half belegen manchego, croutons en aioli)

Pata Negraschotel - AOC Bellota de Jabugo

Paella met vlees en vis
(Rijst, verse groenten, chorizo, kip, schelpen, mosselen, garnalen,
calamari en langoustines)

(Gestoomde verse groenten, chorizo, Teruelham, Pata Negraham,
Catalaanse fuet en mesclunsalade)

Vleeswarenplanxa

20,00 €

(Rijst, verse groenten, chorizo, kip, spek en worst)

22,50 €

Catalaanse planxa

Paella met vlees

Ontdek elke week onze nieuwe suggesties op het bord !

5,90 €

Aanraders

(Chorizo op brood ingewreven met look en tomaat)

Pan con Tomate y Boquerones

5,90 €

(Geblancheerde ontzoute ansjovis in azijn,
op brood ingewreven met look en tomaat)

4,90 €

Cassolette Argelésienne

7,20 €

Kotelet van Ibérico-varken (Pata Negra)

(Omelet met aardappelen en uien)
(Gamba's à la plancha gebakken met honing en persillade)

Geflambeerde gamba’s met “Pastagas”

7,90 €

(Zeekat à la plancha gebakken met persillade)

Calamaricassolette

6,90 €

(Calamari in tomatensaus met persillade)

Pangebakken schelpen

7,40 €

(Verse schelpen in persillade)

Escalivada

Patatas Aioli

Bijgerechten
Farandole van warme groenten

18,50 €

(Gestoomde verse seizoensgroenten)

Gemengde salade

7,50 €

(Mesclunsalade, tomaten, komkommer en vinaigrette)

Roussillon-tomatensalade

7,50 €

(Tomaten, oregano, basilicum, Banyuls-azijn en fleur de sel « fou Catalan »)

Salades
Salade met warme geitenkaas

5,20 €

18,50 €

(Verse geitenkaas, geroosterd brood, honing, verse groenten en mesclunsalade)

(Gebakken aardappelen uit de oven met huisgemaakte aioli)

Salade Folle

Varkenswangetjes

(Terrine van foie gras, gerookte eendenborst, verse groenten en mesclunsalade)

7,90 €

21,00 €

(Varkenswangetjes gemarineerd in witte wijn, met olijven)

Salade met vis

Kippenreepjes

6,90 €

(Zeekat, boquerones, calamari, schelpen, gamba’s, garnalen, verse vis van de dag
naargelang de vangst, verse groenten en mesclunsalade)

5,90 €

Salade met vlees en vis

(Kippenreepjes gemarineerd in citroen en look)

Rijst op paellawijze
(Gesaffraneerde rijst met verse groenten)

Boles de Picoulat

6,90 €

6,90 €

(Octopus, tomaten, courgettes, paprika en aromatische kruiden)

23,00 €

23,00 €

(Vleeswaren, kippenreepjes met citroen, verse vis van de dag naargelang de vangst,
gamba’s, garnalen, schelpen, verse groenten en mesclunsalade)

Kazen

(Verse vleesballetjes in tomatensaus met paddenstoelen
en kalfsjus)

Octopus a la Catalaans

17,00 €

(Iberisch varkensvlees, Provençaalse tomaten en sperziebonen)

6,20 €

(Gegrilde mediterraanse groenten :
paprika, courgettes, rode ui en tomaat)

19,00 €

(Mosselen, schelpen, calamari en gamba's in kreeftenroomsaus)

7,50 €

(Gamba's à la plancha gebakken, geflambeerd met pastis)

Zeekat a la Planxa

9,50 €

(Mosselen met aioli, gegratineerd met paneermeel)

Tortilla
Gamba's a la Planxa

Mosselen met aioli

Kaasschotel

10,50 €

(Belegen manchego -schapenmelk-, half belegen manchego -geiten-, koeien- en schapenmelk-,
verse geitenkaas, honing, noten, vijgenconfituur en geroosterd brood)

Drankenkaart
Cava Brut
Cava Brut Rosé
Cava Juve y Camps

Klein

Groot

Fles

6,00 €
6,50 €
-

10,00 €
11,00 €
-

24,00 €
26,00 €
34,00 €

7,50 €
-

11,50 €
-

58,00 €

(Reserva Superiora Familia)

Kir Royal (Cava)
Champagne Deutz

Pure fruitsappen

Aperitieven

Schuimwijnen

Kir (witte wijn)
5,50 €
Muscat de Rivesaltes
5,50 €
Maury
5,50 €
Banyuls (rood / wit)
5,50 €
Henri Bardouin pastis
6,50 €
Huisgemaakte sangria (glas)
5,50 €
Huisgemaakte sangria (kan 1l) 24,00 €

Perensap
Appelsap
Aardbeiensap
Frambozensap
Sinaasappelsap
Witte perziksap
Witte druivensap
Blauwe druivensap
Abrikozensap van Roussillon

Suggestiewijnen

Frisse rode wijnen
Glas

1/4 l

Fles

1/2 l

Roséwijn:
Gris de Grenache - Syrah en zwarte Grenache
Château Lasfons - Syrah, Carignan en zwarte Grenache

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

5,50 €
5,50 €

9,00 €
9,00 €

16,00 €
16,00 €

5,50 €

9,00 €

16,00 €

5,50 €
6,50 €
6,50 €

9,00 €
11,00 €
11,00 €

16,00 €
18,50 €
18,50 €

5,50 €
5,50 €
6,50 €
6,50 €

9,00 €
9,00 €
11,00 €
11,00 €

16,00 €
16,00 €
18,50 €
18,50 €

Château Montner
Pinot Noir
Vieilles Vignes
La soif des Hommes

23,00 €
24,00 €
26,00 €
27,00 €

Witte wijn :
Cuvée Particulière - Sauvignon, Viognier, Chardonnay, Macabeu

Gearomatiseerde wijnen

en witte Grenache

Muscat Sec - Kleine korrels Muscat en Alexandrie Muscat
Chardonnay - Monovine
Viognier - Monovine

Rood wijn :
Le Rouge Eternel - Syrah, Carignan, zwarte Grenache en Cabernet
Château Lasfons - Syrah, Carignan en Grenache noir
Mas Cornet - Syrah, Mourvèdre, Carignan en zwarte Grenache
Ivresse des Sens - Syrah, Carignan en zwarte Grenache

Rood - Kriek
Wit - Witte Perzik
Wit - Witte Chocolade
Rosé - Pompelmoes

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €

25 cl

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

Bier

Een beetje geschiedenis en aardrijkskunde ...
Perpignan, de hoofdstad van Frans Catalonië ...

Fles

Frisdranken

Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Ice Tea Perzik
Spa Orange
Spa Citron
Schweppes

Vraag naar de wijnkaart voor
de 250 wijnen in onze wijnkelder die wij
ter degustatie aanbieden (per fles)

Glas

Van 't vat

25 cl

San Miguel

5,00 €

Barcelona, de hoofdstad van Spaans Catalonië ...
Catalonië is gespreid over twee landen, en wordt
gescheiden door een natuurlijke grens, de Pyreneeën.

Waters
Perpignan

25 cl

Het omvat vier Spaanse provincies (Barcelona,
Gerona, Lerida en Tarragona) en de Franse streek
Roussillon die in 1659 door Spanje aan Frankrijk
werd afgestaan.
Zijn embleem is ""El Burro Catalan", de Catalaanse
ezel

Bru plat
Perrier bruis
Barcelona

2,50 €
2,50 €
50 cl

Bru plat
Bru bruis

4,50 €
4,50 €

Zoetigheden
D’Aquì
- Crema Catalana (Huisgemaakte crème anglaise, kaneel, vanille en gebrande kandijsuiker) 7,50 €
- Brésilienne (Vanille-ijs, mokkaijs, slagroom, croquant en karamel) 9,00 €
- Chocolademoelleux (Huisgemaakte chocolademoelleux, vanille-ijs en crème anglaise) 9,00 €
Koffie Gourmand (Koffie -thee of kruidenthee-, mini-Crema Catalana, frambozensorbet en minichocolademoelleux)
- Nougatine met rode vruchtencoulis (Nougatine-ijs met rode vruchtencoulis) 9,00 €
- Catalaanse coupe (Koffie-ijs, Crema Catalanalikeur en slagroom) 9,50 €
- Coupe Banyuls (Mangosorbet, frambozensorbet en Vieux Marc de Banyuls) 9,50 €
- Pistache-ijs met advocaat (Pistache-ijs, advocaat en slagroom) 9,50 €
- Dame Blanche (Vanille-ijs, slagroom en huisgemaakte warme chocoladesaus) 9,00 €
- Dame Noire (Chocolade-ijs, slagroom en huisgemaakte warme chocoladesaus) 9,00 €
- Roomijs naar keuze (1 bol) (Vanillebourbon, rum-rozijn, pistache en mokka) 2,50 €
- Sorbet naar keuze (1 bol) (Framboos, limoen en mango) 2,50 €
- Tarte Tatin (Tarte tatin met vanille-ijs) 9,00 €
- Banyuls Gourmand (Banyuls Grand Cru of Marc de Banyuls
met 4 Banyulspralines) 11,00 €

Droge digestieven
- Vodka 8,50 €
- Whisky 8,50 €
- Cognac 8,50 €

Koffies

- Poire Williams 8,00 €

- Espresso 2,80 €

Thees - Thee naar keuze (uit onze theekoffer) 3,50 €
- Chartreuse 8,00 €
Kruidenthees - Kruidenthee naar keuze (uit onze theekoffer) 3,50 € - Cointreau 8,00 €

- Koffie 2,80 €
- Decafeïné 2,80 €
- Cappuccino met slagroom 3,50 €
- Dubbele espresso 4,50 €

- Armagnac 8,00 €
- Rhum Bacardi 8,00 €
- Vieux Marc de Banyuls 8,50 €

- Gearomatiseerde koffie (met Vieux Marc de Banyuls) 4,50 €
- Koffie Gourmand
mini-Crema Catalana, frambozensorbet en minichocolademoelleux)

Zoete digestieven - Manzana Verde 6,00 € - Melocoton 6,00 €

- Cuarenta y Tres 8,00 €

- Amaretto 8,00 €
- Rivesaltes
5,50 €

- Catalaans Trio (Banyuls, Rivesaltes en Maury) 12,50 €
- Crema Catalanalikeur 8,00 €
- Banyuls
5,50 €
- Maury
5,50 €

