
TAPASRESTAURANT LA CASITA 
AFHAAL – TAPAS 
VAN WOENSDAG TOT EN MET ZATERDAG VAN 18 TOT 20 UUR 

KOUDE TAPAS  

 

Apero-assortiment Spaanse charcuterie en kazen       € 18.00  

Bordje Serrano ham           € 8.00  

Bordje Pata Negra ham - Cebo          € 12.00 

Bordje Pata Negra ham - Bellota         € 18.00  

Olijven mix gemarineerd          € 6.00  

Carpaccio van “cecina” (gedroogd rundsvlees)       € 7.50 

Zoete puntpaprika’s gevuld met mousse van tonijn      € 8.00  

Mousse van sardientjes met toast         € 7.50 

Tartaar tonijn            € 12.00  

Gamba’s met alioli (gekookt en koud) om zelf te pellen     € 7.50  

Tortilla van het huis           € 6.00 

Kroketjes (nog zelf te frituren) keuze uit :       € 8.00  

 Pata Negra ham / blauwe kaas / kabeljauw / veggie (per 5 stuks)   

  

 

WARME TAPAS  
 

Geitenkaasje met gekarameliseerde appeltjes       € 9.00  

Gehaktballetjes in pittig tomatensausje *       € 6.00 

Chili con carne *           € 6.50  

Champignons met look           € 4.50 

Gefruite padronpepertjes (mild) met grof zout      € 6.00  

Kippenvleugeltjes met dipsausje *        € 6.00  

Varkenswangetjes op Spaanse wijze *       € 10.00 

Secreto Iberico met laksausje (Pata Negra)       € 12.00  

Gefrituurde patatjes met alioli of bravassaus *      € 5.00 



TAPASRESTAURANT LA CASITA 
AFHAAL – TAPAS 
VAN WOENSDAG TOT EN MET ZATERDAG VAN 18 TOT 20 UUR 

HOOFDGERECHTEN  

 

Chili con carne *           € 15.00 

Gehaktballetjes in pittig tomatensausje *       € 18.00 

Varkenswangetjes op Spaanse wijze *       € 22.00  

Secreto Iberico met laksausje (Pata Nagra)       € 26.50 

Gamba’s a la plancha (9 stuks)  *        € 28.00  

Krokant gebakken speenvarkentje met mosterdsaus (2pers) * (**)   € 52.00 

(** 1 dag op voorhand te reserveren)  

 

Bij de hoofdgerechten zijn gefrituurde patatjes en een slaatje inbegrepen 

*De gerechten met een sterretje achteraan kunnen ook koud worden afgehaald om zelf thuis op te 

warmen of af te bakken. 

 

EXTRA’S  
 

Barra Gallega (stokbrood per stuk)         € 2.50 

Extra portie alioli of bravasaus          € 1.00 

   

 

Graag bestellen vóór 17 uur op nummer : 0475/29 63 08 

 

Breng een box of draagtas mee om uw bestelling mee te nemen. 
 

Betalen kan met Payconic of Cash  
 


