LA GITANA
AFHAALKAART

naam :
adres :
tel nr :
e-mail:
Afhaal datum

tijd :

TAKE AWAY MENU "LA GITANA" € 17,50 per persoon
tasje vol in even aantallen te bestellen 2,4,6 personen etc
Het take away menu la gitana is tot 1 dag van tevoren te bestellen
warme tapas:
spaanse gehaktballetjes
champignons al ajillo
runderstoofpotje
kipstukjes in paprikasaus
paellarijst of brava aardappels
koude tapas:
aardappels met ayoli
manchegokaas gemarineerd,
mini wrap chiligehakt
ensaladia rusa
chorizo en serranoham
ayoli
tappenade en stokbrood
* V = vegetarische gerechten
* Afhalen 7 dagen per week mogelijk van 17.00 tot 21.00 uur
* Overige tijden eventueel op afspraak
Noteer bij uw bestelling via e mail de volgende gegevens :
Naam • Adres • Tel nr • E-mail • Afhaaltijd • Afhaaldatum

KERKSTRAAT 36-5611 GK-EINDHOVEN
TEL 040-2939614 7 DAGEN PER WEEK ( CENTRUM )

TAPAS SOEP
101 vissoep
102 soep van roma tomaat V 103
103 gazpacho andaluz ( seizoen ) V
TAPAS SALADES
110 salade sofrtito van tonijn
111 salade iberico bacon met verse ananas
113 salade geitenkaas,dadel en bacon
114 salade cous cous en bulgur dressing V
TAPAS KOUD
109 gestoomde gamba,appel,cocktailmayo
115 manchegokaas blokjes gemarineerd V
116 bandarillas van augurk,ui,rode peper,olijf V
117 gemarineerde ansjovis
118 rosevalaardappel in ayoli V
119 rundertartaar met truffelmayonaise
120 ensaladia rusa V
122 handgesneden gerookte zalm
123 spaanse tortilla met aardappel en sjallot V
124 mosselen in remoulade vinaigrette
125 serranoham 12 mnd gedroogd
126 chorizo dun gesneden 12 mnd gedroogd
127 fuet catalana
128 mini wrap met chiligehakt
TAPAS VLEES WARM
201 gehaktballetjes 4 st
202 kipkluifjes al ajillo 4 st
203 varkensprocureur paddestoelen saus
204 mini hamburger 2 st
205 kippedijtjes in paprikasaus
206 spareribs in chili marinade 4st
207 stoofpotje van rundvlees en dadels
209 lamscoteletten met zachtgegaarde knoflook 4 st
210 spaanse beef in px saus
213 kroketjes van chorizo 4 st
214 paella valenciana
215 iberico beenham in honingsaus
216 mini broodjes iberico porc bbq style 2 st
TAPAS VIS WARM
301 kroketjes van gambas 4 st
302 gambas in knoflookolie 10 st
304 zalm vd plancha in lemoenvinaigrette
307 kabeljauw gefrituurd
308 inktvisringen gefrituurd
309 mosselen romescosaus (seizoen) 10 st
310 gefrituurde ansjovis 6 st
311 zarzuela visstoofpotje
313 rode mulfilets gefrituurd 4 st
TAPAS VEGGY WARM
420 champignons lookolie V
421 gefrituurde artisjokken V
423 rattetouille V
424 groene asperge met balsamicosiroop V
425 penne pasta in een pittige saus V
426 kroketjes van spinazie en oude kaas V 4 st.
SPECIALS (beperkte voorraad)
151 50 gr pata negra
SUPPLEMENTEN
330 salade van tomaat,komkommer en ui V
331 portie stokbrood V
332 ayoli V
333 tappenade V
334 gemarineerde olijven V
336 brava aardappeltjes V
DESSERT
403 caramel taartje
404 gemarineerde ananas
405 chocolade mousse met licor 43
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