Witte wijnen
per glas

Laurent Miquel | Sauvignon

€

4,50

€

4,50

€

4,50

fris | grapefruit | kruisbes

Santiago | Chardonnay
rijp fruit | peer | mango | ananas

Epicuro | Pinot Grigio
vol | zacht | kruidig

per glas

4,50

Heerlijk dessert met Spaanse churros vergezeld van
bourbon vanille roomijs en mokkaschuim.

€

4,50

Tapas Menu € 27,95

rood fruit | zachte tannines | vleugje kruiden

Epicuro | Montepulciano

Tapas Dessert € 6,95

€

krachtig | vol | pruimen

Santiago | Malbec | Chili

Tapas Assorti € 18,50
Keuze uit 3 soorten koude of warme tapas met
brood, boter, Bob’s famous Olives en tapenade.

Rode wijnen
Laurent Miquel | Merlot

Tapasbar
Caramba

€

4,50

rood fruit | robijn rood | kruidig

U begint met een heerlijke soep, vervolgens kunt u
onbeperkt genieten van koude en warme tapas.
Deze worden geserveerd met brood, boter, Bob’s
famous Olives, tomaten tapenade en papas fritas.
Als afsluiting serveren wij een tapasdessert.
* Maximaal 3 tapas per persoon per bestelronde

Tip: Informeer naar onze wijnkaart!
Wijnen per ﬂes vanaf € 24,50

hotelsgravenhof.nl

Tapasbar Caramba

Koude tapas

Warme tapas

Per schaaltje € 5,25

Per schaaltje € 5,25

Serrano

Pincho de pollo

Spiesje met Serranoham en meloen

Yakitori kipspiesjes met sojasaus

Albaricoques

Empanadas

Gevulde gedroogde abrikoos met notenroomkaas

Empanadas met groentevulling

Trucha

Queso

Blini met gerookte forelcème

Mozzarella sticks met pestomayonaise

Atun

Fechas

Witlofblad gevuld met tonijnsalade

Dadels met geitenkaas en spek

Tortilla

Bollo Al Vapor

Wrap met gerookte kip, zoete paprika en
Marokkaanse kerriecrème

‘Steamed buns’ - gestoomde broodjes met
pulled porc en bbq saus

Chorizo

Camaròn

Chorizo met zontomaat en geitenkaas

Knapperige garnalen met Oosterse chili-saus

Focaccia € 4,25

Papas fritas € 3,95

Brood, boter, tapenade, Bob’s famous Olives

Frites met mayonaise

Ensalada € 4,95
Heerlijke salade van het seizoen

Vraag ook naar onze bierkaart ..
* Tapas: ook leuk voor een receptie of een feestje!

* Heeft u een allergie, meldt het ons.

Tapasbar Caramba

hotelsgravenhof.nl

