
TAPASBAR

LA MALCONTENTA



WOORDJE VAN DE CHEF

We hernieuwen onze kaart regelmatig met 
enkele lekkere tapas. Zo kunnen we steeds 
werken met seizoensgebonden en verse 
producten en kunnen jullie onze nieuwe smaken 
komen ontdekken. Daarnaast bieden we ook 
elke dag suggesties aan die te lezen zijn op het 
krijtbord boven de bar.

Onze tapas worden steeds geserveerd in kleine 
porties. Om de gezelligheid van de avond te 
garanderen, deelt men best de tapas onder 
gezelschap. Wees gulzig noch gierig, bijbestellen 
is altijd mogelijk!

Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, 
meld het ons. Op onze menukaart vindt u bij elk 
gerechtje de belangrijkste allergenen. 
De samenstelling van onze gerechten kan 
evenwel veranderen. Door onze ambachtelijke 
productiewijze is kruisbesmetting nooit uit te 
sluiten.

Smakelijk!
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 TAPITAS

Aceitunas  5
Diverse olijven

Pan de tinta de calamar con tomate y verduras mixtas 8,10
Toast van inktvisbrood met tomaat, look en gemarineerde,
gegrilde groentjes

Pan con alioli                                      3
Huisbereid brood met aioli

Almendra Valencia con pimentón picante  6,30
Valenciaanse amandelen met pikant paprikapoeder

Pimientos de padrón  7,20
Gebakken milde Spaanse pepers met zeezout

Boquerones en vinagre  7,40
Gemarineerde zoute ansjovis met look en peterselie

Queso manchego con membrillo  7,70
Traditionele Spaanse schapenkaas (6 maanden gerijpt) met kweeperengelei

Queso de oveja curado con trufa                         8,40  
Licht gerijpte schapenkaas met truffel

Jamón Serrano Reserva  7,60 
Spaanse rauwe ham uit Extremadura, 12 tot 18 maand gedroogd

Jamón Ibérico  14 
Rauwe ham uit Salamanca, 24 tot 36 maand gedroogd

Cecina de León  9
Carpaccio van gedroogd rundvlees met gerijpte manchego,
rucola en amandelen

Plato variado de charcuteria            15
Gemengd charcuteriebord met fijne vleeswaren en amandelen

Ensalada de queso con membrillo y nueces del nogal  9,30
Salade van manchego (schaap), mahón (koe) en zachte geitenkaas met 
kweepeergelei en walnoten
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TAPAS
Hinojo con pomelo y crema de guisantes y aguacate    10,20  
Gemarineerde venkel met avocado-erwtenpuree en pompelmoes

Croquetas de Jamón Ibérico con salsa de chipotle          9,50
Kroketten van Jamón Ibérico met chipotlesaus -4st-

Filetes de ternera con salsa verde   9,90
Kruidige rundslapjes met groene saus en gepekelde koolrabi

Patatas bravas y alioli de azafrán  7,70
Gefrituurde aardappelen met bravasaus en safraanaioli 

Albóndigas de la casa                             10,60 
Spaanse gehaktballetjes van lokaal gehakt met kruidige tomatensaus

Ensalada de remolacha con queso de cabra asado   8,40
Rode biet met gebrande geitenkaas en olie van dille en marjolein 

Gambas a la plancha al brandy  11,70
Gegrilde gamba’s met brandy en look -4st- 

Berenjena con aceite de hierbas, salsa de pimiento y miel de caña               8,80 
Geroosterde aubergine met saus van zoete paprika, kruidenolie en rietsuikerhoning

Portobello relleno de nueces, puerro y queso trufado  9,10
Gevulde portobello met noten, prei en truffelmanchego

Lubina a la plancha con manzana y rábano                         10,70 
Gebakken zeebaarsfilet met slaatje van granny smith & radijs

Papas arrugadas con mojo rojo y verde  7
Canarische verrimpelde krieltjes met groene en rode saus

Almejas con hinojo marino y tomate cherry                       9,90
Vongole met zeekraal, kerstomaat en witte wijn

TA
PA

S



B
EB

ID
AS

 &
 P

O
ST

R
ES

 

POSTRES

Crema Catalana con galleta belga  7,20
Catalaanse crème brûlée met speculoos

Tarta de chocolate con helado de vainilla  9,20
Zachte chocoladetaart met bolletje vanilleijs

Tarta de queso de Charlot con dulce de leche 9,20
Smeuïge kaastaart volgens origineel recept met karamelsaus

Affogato con helado de cardamomo  6
Kardemomijs, ‘verdronken’ in espresso

Tarta inspirada por pasteis de nata  9,40
Taartje van zanddeeg met gebrande crèmevulling

APERITIVOS

Moscatel  6
Cava brut nature - Castell de Ribes  glas 6 - fles 31
Champagne Pol Hensler brut                                                                   Fles 56
Bonanto (aperitief uit Barcelona) - on the rocks / spritz 6,50 / 9
Sangría  glas 6 - liter 31
Tinto de Verano  6
Campari orange  7,50
Aperol spritz   .7,50
Picon vin blanc  8
Vermouth - artisanale Priorat -  7,60
Roomer  6,10
Porto rood / wit  5
Sherry Manzanilla (droog)  5,80
Sherry Pedro Ximenez (zoet)  6,10
Macronesian gin met fentimans 12
Gin mare met 1724  14
Gin sea met fever tree  10
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COCKTAILS

Mojito - rum Arehucas carta oro – limoen – munt – rietsuiker 10
Virgin Mojito - alcoholvrij – limoen – munt – la casera  6,50
Caipirinha - cachaça janeiro – limoen – rietsuiker    9,60
Caipiroska 43 - vodka – licor 43 – limoen – rietsuiker    9,80
Cuba Libre - rum Arehucas carta oro – limoen – cola 9,50
Dark & Stormy - rum Arehucas carta oro – gemberbier – limoen 10,60
Nigredo’s Storm - alcoholvrij – opius nigredo – gemberbier – munt 9,80
Moscow Mule - vodka - gemberbier – limoen – bitters 10,30
Bonanto Mule - bonanto – gemberbier – limoen – bitters  11,20
Pisco Sour - pisco – limoen – suiker – eiwit – bitters  10,50
Negroni - vermouth – gin – campari  10,50
Mezcal margarita - Mezcal - limoen - szechuanpeper - zout  10,50
Espresso Martini - vodka – koffielikeur – espresso  10,80



CERVEZAS

Moritz blond - Pils uit Barcelona - soepel, zacht en een vleugje citrus  5
San Miquel 0,0% - Alcoholvrije pils 4,20
Orval - Belgische Trappist - droog en aromatisch   5
La Chouffe - Belgian Strong ale - licht hoppig en fruitig   4,90
Duvel - Belgian Golden Strong ale - dorstlessend en droog  4,80
Westmalle Tripel - Tripel - elegant en fruitig  5
Liefmans Goudenband - Belgische Roodbruin bier - licht zurig en vineus  5,30
Blauwe Chimay - Belgisch donker bier - gedroogd fruit en chocolade 5
Ouwen Duiker - American Pale Ale - hoppig en exotisch   5,50  
Bier van de maand   zie krijtbord
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REFRESCOS

Huisbereide citroenlimonade  3,70
Huisbereide gemberlimonade  3,70
Club-Mate (opwekkende frisdrank op basis van mate)    5 
Water plat - bruisend  1/2 Liter 4,30 - fles 6,40
Coca Cola / Coca Cola Zero  3
Ice-Tea  3,20
Orangina  3,70
Sinaasappelsap / Appelsap 3 wilgen   3,20
Fever Tree tonic  3,90
1724 tonic  4,50
Fever Tree gemberbier  3,90



VINOS 

BLANCO 

Rayos & Truenos - L’Enfant - biologisch  glas 6 - fles 30
Rueda - Verdejo - Elegant en tropisch 

Daimon - Tobia             glas 6,50 - fles 32
Rioja - Viura, Malvasia - Houtig, rijk en fijn

El Picoteo - biologisch  glas 5,60 - fles 29
Almansa – Sauvignon Blanc, Verdejo - Fris en fruitig

Marchamalo - La Quinta  glas 6,20 - fles 33
Monterrei - Godello - Vol, fruitig en strakdroog

Quinta de Couselo – Rosal                     fles 36
Rias Baixas - Albariño - Fris, mineraal met lange afdronk

NARANJA

Blanc Vi Brisat - natuurwijn  glas 7 -  fles 37
Tarragona - Xarel.lo Vermell - Fris, fruitig en intens

ROSADO

Mucho Mas Rosado - Felix Solís   glas 5,50 -  fles 28
Valdepeñas - Tempranillo, Bobal, Garnacha - Lichtzoet, droog, vol

Eya - Carchelo   glas 6 -  fles 29
Jumilla - Monastrell - Vol, fruitig met lange afdronk

TINTO
Carpess Crianza - Egomei  glas 6,50 - fles 34
Rioja - Tempranillo - Vol, rijp en krachtig

Terrai OVG  glas 5,50 -  fles 28
Cariñena - Garnacha - Rood fruit met fluwele afdronk

Bodegas Alconde Óptimo    fles 31
Navarra - Cabernet Sauvignon, Merlot en Tempranillo -   
Intens, fruitig en evenwichtig

Ultreia Saint Jacques - Raúl Pérez - biodynamisch          glas 7 - fles 37
Bierzo - Mencia - Elegant, fijn en complex

Clos de Tafall - Berenguer   fles 36
Priorat - Garnacha, Carignan en Cabernet Sauvignon -     
Krachtig, mineraal met lange afdronk
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BEBIDAS CALIENTES

Thee  2,70
Verse muntthee  3,50
Verse gemberthee met citroengras  3,80
Koffie   2,70
Cappuccino   3,20
Cafe con leche   3,20
Carajillo 43  8
Carajillo brandy  7,10
Italian / Canarian / Irish koffie  9,20

DIGESTIVOS

Ron con miel  6
Hierbas con rama Ibicenas  7
Huisbereide limoncello   6,70
Licor 43   6,50
Brandy    6,30
Aldea reserva - 10 jaar - Rum uit La Palma  7,50
Ron diplomatico  8,30
Amaretto Disaronno   6
Calvados  6,80
Aguardiente  - Spaans vuurwater   6,30
Cointreau   6,40
Tequila met sinaas en kaneel   6,40
Glenfiddich - single malt – 12 jaar  8
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