
TORTILLA Y CHORIZO
Stokbroodje met Spaanse tortilla 
(aardappelomelet) met chorizo

PALETA DE CEBO CAMPO
Stokbroodje met heerlijke Spaanse iberico 
ham met salade en alioli

SALMÓN
Stokbroodje met gerookte zalm, avocado 
en mierikswortelsaus

CHAMPIÑÓN
Stokbroodje met gegrilde champignon, 
knoflook, peterselie, citroen en salade

12,75

9,50

9,50

HAMBURGUESA ESPAÑOLA
Zwart brioche broodje, burger van (180 gr.), 
bacon, guacamole, kaas, jalapeño en salade 
geserveerd met patatas bravas

JAMÓN QUESO TOMATE
Getoast brood met ham, kaas, tomaat en salade 

ATÚN
Broodje met huisgemaakte tonijnsalade 
gegratineerd met kaas 

CROQUETAS
Broodje met drie handgemaakte croquetas. 
Keuze uit:
- Croquetas de Jamón Iberico
-  Croquetas de Chorizo
- Croquetas de Gamba
- Croquetas de Hongo Beltza 
 (paddenstoel)
-  Croquetas de Queso y Espinacas
 (kaas spinazie)
     

ENSALADA JAMON DUROC Y NUECES
Salade met Spaanse Duroc ham, walnootjes en 
pestodressing

ENSALADA CON PULPO
Maaltijdsalade met gegrilde octopus, 
gerookte amandelen en sinaasappel vinaigrette

ENSALADA RUSA
Spaanse aardappelsalade met verse tonijn, 
peterselie, kappertjes en limoen mayo

ENSALADA CON ALCACHOFA
Maaltijdsalade met artisjokhart, gepofte cherry 
tomaatjes, rode ui en romesco (pikante Spaanse 
saus op notenbasis)
 

Ensaladas 

Bocadillos fríos

Pintxos...
AL LANGS DE BAR GELOPEN?

Bij EsPintxos nemen we je mee op smaakreis 
door Spanje waar we starten in het Noorden. 
Hier vind je in elk cafe en restaurant volle 
barren met pintxos. Zo ook bij EsPintxos. Elke 
dag staan onze chefs deze vers voor jullie te 
bereiden met telkens weer nieuwe variaties. 
Loop naar de bar, kies er 1 (of meer) uit en 
proef ze allemaal!

 Keuze uit wit of meergranen

Bocadillos caliente 

EsPintxos classicos
HUEVOS ESPINTXOS 
Ei, paprika, ui, tomaat, kaas en Jamon 
Duroc (Spaans hammetje)

TORTILLA ESPINTXOS
Aardappelomelet, spek, courgette, 
paprika, ui en kaas 

Sopa
SOPA DEL DÍA
Soep van de dag

19,75

17,75

19,75

16,75

6,50

12,75

17,75

12,75

12,50

11,75

 Keuze uit wit of meergranen

13,75

12,75

13,50
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