
Selectie van Catalaanse worsten  
volledig artisanaal! van Plana de Vic!  10.50 

Selectie van internationale kazen 
Roquefort, Brie, Parmezaan, Pecorino al Tartufo, 
belegen geitenkaas en geitenkaas met rozemarijn  15.95

Spaanse ham van Cebo  
onklopbare prijs-kwaliteitverhouding 13.95

Selectie van Spaanse worst en ham  
Het beste van de Spaanse vleeswaren 13.95

Heerlijke garnalen van Palamós  
op de grill 18.75 

Toast met gegrilde groenten 
filet van gerookte sardine en haasje van tonijn 9.75

Al ons vlees en vis wordt vers bereid in onze Josper-
grilloven®, om van de heerlijke smaak van houtvuur 
te genieten. Dat is onze filosofie en deel van onze 

identiteit. 
-

Indien nodig geven onze medewerkers u graag meer 
informatie over allergenen

EENPERSOONSGERECHTEN

VEGETARISCH

Gebakken aardappelen op onze wijze of  aardappelen met aioli 6.25 

Tortilla met aardappelen op de grill met ajuin, Spaanse worst en aioli  6.50

Kaaspannetje met kerstomaten en basilicum 8.75

Cucurucho-hoorntje van kippenvleugels op de grill in bergje van aardappelen  8.75

Niet gestoomd of met wijn .... Mosselen op de grill!   
direct van het vuur  9.25

Pannetjes van inktvis op de gril gegratineerd met aioli op 
een heerlijk bedje van aardappelpuree 9.50

Pannetje van garnalen met knoflook  
gebakken langoustines met knoflook, cayennepeper en olijfolie 13.75

Gegrilde nacho’s gegratineerd in onze houtoven!  
met gehaktvlees, tomaat en smeltkaas 9.50

Tataki van gerookte zalm op een bedje van wasibi-mayonaise
en gekroond met een praline van pistachenoten 13.75 

Verse kroketten zoals oma ze maakte! 7.25

Cucurucho-hoorntje van inktvis op Andaloesische wijze of gebakken  9.25

CHICKEN FINGERS met heerlijke textuur 8.50

Rijst op houtvuur ‘‘PAELLA’’ deel je rijstgerecht voor  14.25

Verse soep in de winter  6.55 

Gegrilde inktvis met rauwkost  
van groeten, sojasaus en sesamzaad 9.95 

Gegrilde haas van goudbrasem  
zonder graten zodat je je geen zorgen hoeft te maken 13.25

Gegrilde inktvis 
op een bedje van olie met paprikapoeder 16.75

Gegrilde snuit van kabeljauw    

Met “mongeta del ganxet” en met romesco-saus of alioli 16.75

Tagliatelle met bolognaisesaus 8.50

Wok van tagliatelle met groenten 9.25

Tagliatelle met pesto  
authentieke verse pesto 9.75 

Tagliatelle met parmezaan 10.50 

Tagliatelle met zeevruchten 
met mosselen, inktvis en langoustines 10.75  

Tagliatelle all’aglio gebakken met 
langoustines, knoflook, cayennepeper en een 
spiegelei 10.75

Brood met tomaat en worst

PASTA

Gazpacho in de zomer 6.55

Maïskolf op de grill 4.25 

Mousse van aubergine op de grill 
met romesco-saus en gegratineerd in de 
houtoven Josper®  6.25 

Groene asperges: 
gegrild 7.75
gegrild met romesco-saus 8.75
met krulletjes Spaanse ham 8.75
met krulletjes Parmezaan 8.75

Torentje van gegrilde groenten 
met (of zonder) geitenkaas 9.50 

Filet van scharrelkop 
gegrild 7.75

Kipfilet met curry 
met basmatirijst   8.50

Butifarra 
met witte bonen, gebakken met spek en knoflook 7.75

Gegrilde eendenborst  
met frambozenmarmelade  11.50 

Entrecote op de grill 350gr 16.50

Gekonfijte kalfspoot met 
met een grillsmaak 9.90

Gegrild piepkuiken 
marinade van onze geheime kruiden en citroen, in stukjes 
gesneden om te delen 10.75

Tataki van Iberisch varken 
op bedje van aardappelen 15.75

Varkensnek ongeveer 850 gr tegen lage temperatuur en 
afgewerkt op de grill van de Josper-oven® 27.50

Rundskotelet van 650 gr
voor de vleesliefhebbers!  29.50

Bijna een halve meter buikribbetjes 
twee bakwijzen: lage temperatuur 20 uur bij 75 graden en 
afwerking bij 400 graden in Josper-ovengrill® 17.95

...meer is niet nodig

Hamburgers
1,2,3...Hamburger van Payés 
rundshamburger van  200 gr van Plana de Vic met 
kaas, ajuin en aardappel 10.25 

Steak Tartaar van “Wagyega” op de grill 
heerlijke combinatie van twee uitstekende soorten 
rundsvlees: Rubia Gallega en Wagyu, 225 gr met 
ajuin, kappertjes, kaas, mosterdsaus, Tabasco en 
een bergje van friet 13.75

“Ideaal om 
te delen”

“Ideaal om 
te delen”

Gedaan met voor- 
en hoofdgerecht

In het midden van de tafel

TO SHARE...

TAPAS XXL

Eet lekker 
samen

Vis japobrasa!

Gefrituurd... maar niet vet

Spectaculair

SALADE
Natuur gemengde sla, ajuin en tomaat 6.75 

Caesar verse sla, gegrilde kip, parmezaan, croutons, 

gekookt ei en onze lekkere saus 9.25

Gestreepte tonijn met ajuin en gegrilde paprika  9.25

TROPICAL met tonijn, zoete meloen, kaas, noten, ananas en roze saus 9.50

Burrata-kaas heerlijke stracciatella! 200 gr van het hart van de 

beste mozzarella van buffel met tomatenmarmelade, rozijnen en krokante 

pindanootjes  13.75

Zalmtaart op ons heerlijke bedje van guacamole 10.75

VOOR HET 
MIDDEN VAN DE 
TAFEL

Trage Tapas!

Minder is meer Ons Vlees

op de gril!

Gerechten voor twee

TAPAS



Delen we 
tapas? ¡JAPOBRASA!

Alle tapas, 
stoofpotjes en 

eenpersoonsgerechten 
a la carte...

...Alles in 
het midden 

van de tafel!

TAPAS XXL
Lekker samen genieten!

TO SHARE...


