Koude tapas

Warme tapas

Los per schaaltje € 4,95

Los per schaaltje € 4,95

Pavo

Albóndigas

Mousse van gerookte kalkoen met crostini’s

Gehaktballetjes met tomatensaus

Cangrejo

Teriyaki

‘Snoep’ paprika gevuld met rivierkreeftsalade

Heerlijke gebakken kippendijen afgeblust met
sojasaus, gegarneerd met bosui en paprika

Guacamole
Vegtarische wrap avocado, oude kaas en rucola

Arancini
Gefrituurde risotto balletjes

Jamon
Bladerdeegstengel met rauwe ham en truﬀelhoning

Jalepenos
Gevulde groene peper met Cheddar kaas

Ensalada
Vegetarische pasta salade met sud’n sol tomaat,
zwarte olijven en heerlijke pestokaas

Tortilla

Bueyes

Pescado

Amsterdamse ossenworst met piccalilly

Burger van zalm en witvis met citroenpaneer

Focaccia € 3,95

Papas fritas € 3,95

Extra brood, boter, tapenade, Bob’s famous Olives

Frites met mayonaise

* Heeft u een allergie, meld het ons.

* Tapas: ook leuk voor een receptie of een feestje!

Tapasbar Caramba

Spaanse aardappel tortilla met salami

www.avenarius.nl

Witte wijnen
Elevado | Sauvignon Blanc

€ 4,25

Tapasbar
Caramba

€ 4,50

Tapas Menu € 24,95

per glas

droog | romig | fris | citrus

Santiago | Chardonnay
rijp fruit | peer | mango | ananas

Masseria Trajone | Pinot Grigio € 4,50
vol | zacht | kruidig

Rode wijnen
Elevado | Malbec/Merlot

per glas

€ 4,25

vol | zwart fruit | pruimen

ONBEPERKT KOUDE
& WARME TAPAS
U begint met een heerlijke soep, vervolgens een
keuze uit 3 soorten koude of warme tapas. Deze
worden geserveerd met focaccia, boter, Bob’s famous
Olives en tapenade. Als afsluiting een tapasdessert.
* Maximaal 3 tapas per bestelronde per persoon

Monte Llano Tinto | Tempranillo € 4,50
Tapas Dessert € 6,95

donker fruit | vanille | eikenhout

Epicuro | Montepulciano

€ 4,50

rood fruit | robijn rood | kruidig

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

Tapas Kids Hollandaise € 9,95
Tip: Informeer naar onze wijnkaart!
Wijnen per ﬂes vanaf € 22,50

www.avenarius.nl

Bitterballen, frikadel en kipnugget geserveerd als
tapas met frites. Aansluitend tapasdessert.

Tapasbar Caramba

