CAFÉS
KOFFIE

Bij Bodega32 serveren we Catunambú koffie. In deze ambachtelijk
gebrouwen koffie proef je de Spaanse pasión, gezelligheid en levensvreugde!
Café americano normale koffie

€2,25

Café solo espresso

€2,25

Café solo doble dubbele espresso

€3,75

Cortado espresso met scheutje melk

€2,25

Capuchino cappuccino

€2,45

Latte macchiato

€2,75

Café con leche koffie met warme melk

€2,75

Café con hielo espresso met suiker en ijsklontjes

€2,45

Carajillo de anís o de brandy espresso met anijslikeur of Brandy

€3,50

Café Bombón espresso met gecondenseerde melk

€3,00

Descafeinados alle koffievarianten ook als decafé te bestellen

+ €0,20

Cacao caliente warme chocolademelk, met slagroom + €0,50

€2,75

TÉ
THEE

Wij serveren thee van het merk Tea Quiero. Tea Quiero is afgeleid
van het Spaanse ‘Te Quiero’ , ‘ik houd van jou’. Het is hoogwaardige
fairtrade thee in een biologisch afbreekbaar zakje.
Smaken: Málaga red fruits, Ronda Rooibos, Granada Ginger,
Écija Earl Grey, Jaen Jasmin, Córdoba Camomile,
Sevilla Citrus, Jerez breakfast

€2,25

Verse muntthee

€2,75

DULCES Y PASTELES
GEBAK & LEKKERNIJEN

Ons gebak en zoete lekkernijen worden dagelijks vers bereid door Patty.
Tarta de manzana de la abuela oma’s appeltaart

€3,50

Pastel del dia taart van de dag

€4,00

Tarta de santiago amandeltaart

€4,00

Cupcake de stroopwafel stroopwafelcupcake

€2,50

Churro relleno de chocolate churros gevuld met chocolade

€2,50

Churro’s con sucre

€2,00

BOCADILLOS

BROODJES (12:00 — 16:00)

Alle bocadillos worden geserveerd op de Spaanse “Barra Gallega”,
het beroemde stokbrood uit Galicië.
Bocadillo jamón ibérico de bellota 45 mnd. gerijpt

€9,90

Bocadillo jamón serrano gran reserva 18 mnd. gerijpt

€6,50

Bocadillo salchichón ibérico bellota
worst van het ibérico varken

€6,50

Bocadillo chorizo ibérico bellota
chorizo van het ibérico varken

€6,50

Bocadillo manchego
12 mnd. gerijpte schapenkaas met kweepeer

€6,50

Bocadillo queso de cabra
jonge Spaanse geitenkaas met honing en walnoten

€6,50

Bocadillo de melva
Spaanse makreelfilet met aioli en pimiento de Piquillo

€7,50

Bocadillo Serranito warm
varkenshaas, paprika, tomaat, serrano ham en olijfolie

€10,50

Bocadillo de calamares fritos
gefrituurde inktvis
Medio dia Spaans 12 uurtje
Soep van de dag, brood met Roquette (Spaanse kroket
met serano, kaas en chorizo), brood met Spaanse omelet

€7,50
€12,50

ENSALADAS

SALADES (12:00 — 16:00)

Bodega32
Jamón ibérico de bellota (25 mnd. gerijpt),
mesclun baby leaf, Queso manchego (12 mnd. gerijpt),
walnoten, rozijnen en balsamicodressing

€12,50

Peralzola (queso azul)
Peralzola (blauwe schapenkaas), mesclun baby leaf, appel,
amandel, pijnboompitten en olijfolie vinaigrette

€11,00

Ensalada gamba Y calamaris:
Gamba’s, Mesclum baby leaf, tomaat, Pimiento de piquillo,
olijven, knoflook, ui en calamares

€12,50

