
Reguliersgracht 11 Amsterdam
1017 LJ  Amsterdam

tel 020-8203749
info@tiarosa.nl

MENUKAART

Maak een leuke foto van onze kaart, zet hem op je favoriete  
social media, even laten zien en krijg één verrassinkje.

Volg ons op:

 instagram.com/tapastiarosa

 facebook.com/TapasTiaRosa 
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Tortilla de patatas
Aardappelomelet van de dag

Espinacas y queso brie
Taartje van spinazie en brie

Paquetes de manchego con miel
Buideltjes van manchego en honing

Ensaladita de Tia Rosa
Side salad à la Tia Rosa

Champiñones del jefe
Champignons van de chef

Tartaleta de queso de cabra y cebolla
Taartje van geitenkaas met gekarameliseerde ui

Aguacate con chutney de mango 
Avocado met mango chutney

Patatas Tia Rosas
Gebakken aardappeltjes met pikante salsa  

van knoflook & tomaat

Pimientos de padron
Kleine groene paprika’s met een  

zachte roomkaas

Rollitos de ternera ahumada
Gerookte rib-eye met Parmezaanse kaas en  

pesto mayonaise, gebakken op de plancha

Dúo de croquetas
Kroketjes van jamón Ibérico en kip,  

met truffelmayonaise

Pollo del jefe
Pikante kip zoals alleen  

onze José hem kan maken

Rollo relleno de queso rocinante y jamón serrano
Rollade gevuld met zachte rocinate kaas,  

omhuld met serranoham

Pinchitos morunos
Twee moorse malse biefstukspiesjes  

met truffelmayonaise

Chorizo melillero con Pedro Ximenez
Met sherry gebakken chorizo

Dos hamburguesa de pollo
Twee Spaanse mini kipburgers

Lomo especial
Stukjes malse varkenslende in een  

saus van roquefort 

Albóndigas graciosas
Gehaktballetjes in tomaat-knoflooksalsa

Puntas de solomillo
Ossenhaaspuntjes van de chef

Chuletas de cordero con pesto y romero
Lamsrack met rode pesto en rozemarijn
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Gambas al pil pil
Gamba’s in olie gebakken

Coquilles
Verse coquilles in een vissaus

Lubina escalfada con jamón Serrano
Gebakken zeebaars met seranoham en zeekraal

Bombones de salmón con langostinos
Garnaaltjes omwikkeld met gerookte zalm

Tartar de atún
Tonijn tartaar

Mejillones cocidos con salsa  
de tomate pikante 

Gekookte mosselen in een  
pikante tomatensaus

Calamares fritos
Gebakken inktvisringen zoals je ze nog  

nooit hebt geproefd

Croquetas de gambas caseras con  
limón mayonesa

Huisgemaakte garnalen kroketten  
met limoen mayonaise
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Pan con Alioli  
Brood met Spaanse knoflookmayonaise

 
Pan Catalan 

 Geroosterd brood met tomaat-knoflooksalsa 

Aceitunas  
Gemarineerde olijven

LEKKER VOOR ERBIJ  

Jamón Ibérico 
Spaanse delicatesseham 

Queso de manchego 
Zachte manchego kaas

Ensalada Rusa
Spaanse tonijn-aardappelsalade

* verrassingsmenu’s zijn alleen te bestellen voor het gehele gezelschap. 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 

5 tapas verrassingsmenu (vanaf 2 pers.)    20,5 pp

6 tapas verrassingsmenu (vanaf 2 pers.)    24,5 pp

8 tapas verrassingsmenu (vanaf 2 pers.)    31,5 pp 
  

Churros met chocolade saus

Tiramisu

Triffle van aardbeien 

IJsplateau

Lavacake 

Cheesecake van witte chocolade 

Grand dessert (minimaal 2 personen)

Dessertwijn

IJs cocktail
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Spanish Coffee

(Licor 43 of Tia Maria)

French Coffee

(Cointreau of Grand Marnier)

Baileys Coffee

(In de koffie of ernaast?)

Irish Coffee

Italian Coffee


