
Menu #Daliwaanzin 20,00 p.p.
Een menu met een variatie aan warme en koude tapas. 

• Knoflookbrood met aioli en salsa
• Serrano ham 

• Carpaccio rolletjes
• Cherry tomaatjes gevuld met kruidenroomkaas omwikkeld met Serrano ham 

• Gemarineerde olijven

• Kippendij met knoflook, verse munt en koriander
• Zalm met risotto 

• Albondigas, Spaanse gehaktballetjes
• Patatas bravas 

• Gegrilde courgette

• Pannacotta met rood fruit en Twentse bosbessen 

Menu #Salvador 27,50
Een vurrukkuluk menu met waanzinnige variatie aan warme en koude tapas. Ga met ons op mee op culinaire rondreis

door Spanje. We gaan langs de lekkerste plekken. 

• Knoflookbrood met aioli en salsa
• Verschillende soorten Fuet worst 

• Steak tartaar
• Portie Manchego met mango chutney

• Zalmbonbon 
• Cherry tomaatjes gevuld met kruidenroomkaas omwikkeld met Serrano ham 

• Gemarineerde olijven

• Sous vide gegaarde buikspek met tijm en rozemarijn 
• Dorade met risotto 

• Baby portobello met gefruite ui, dadels en geitenkaas
• Albondigas, Spaanse gehaktballetjes van Lam

• Dadel gevuld met geitenkaas en omwikkeld met spek
• Patatas bravas 

• Zoete aardapel friet 
• Gegrilde courgette

• Hangop met vers fruit  
Wil je liever geen vlees, vis of iets anders, geef het aan. Dan passen we de route aan op jouw wensen. 

CASA DE TAPAS AFHAAL MENU

Tapas menu`s

Afhalen woensdag t/m zondag 17:00 t/m 20:00 uur

Bezorgen Delden vanaf € 20,00 - € 2,50 bezorgkosten

Bezorgen buiten Delden vanaf € 40,00 - € 5,00 bezorgkosten

Spoorstraat 16, Delden | 074-2340640 | www.casadetapas.nl



CASA DE TAPAS AFHAAL MENU

Voor de eerste trek

Knoflookbrood met aioli
Stokbrood met salsa en aioli
2 pinchos met roomkaas,
avocado en hazelnoten    
2 pinchos met roomkaas met
gerookte zalm                                                         
2 pinchos caprese                                         
3 pinchos mixtos                                                                                                                                   
Portie gemarineerde olijven              
Borrelplank Dali

In knoflookolie gegrilde courgette                                              
Portie champignons in hete knoflookolie                                    
Baby portobello met gefruite ui, dadels en
geitenkaas (2 stuks)                                              
Gegrilde groene asperges met Romescu                                     
Gegrilde puntpaprika met zeezout                                               
Geitenkaas kroketjes (2 stuks)   
Patatas bravas, Spaanse aardappels
met licht pittige tomatensaus en crème fraise   
Zoete aardappelfriet met citroenmayonaise              
Portie friet met citroenmayonaise 

Warme Tapas 

3,50
3,50
2,75

2,75

2,75
3,75
2,50
9,75

Gemarineerde olijven - verschillende fuet
worsten - Serrano ham - Manchego kaas
–knoflookbrood met salsa en aioli

Cherry tomaatjes gevuld met
kruidenroomkaas omwikkeld met
gemarineerde courgette (3 stuks)
Cherry tomaatjes gevuld met
kruidenroomkaas omwikkeld met
Serrano ham (3 stuks)
Manchego met mango chutney
Gazpacho, koude tomatensoep
Carpaccio van Chioggia biet
Zalm bonbon van gerookte zalm
gevuld met Hollandse garnalen 
Carpaccio rolletjes gevuld met
rucola, gefruite ui en met een
truffelmayonaise (2 stuks)
Steakje tartaar (2 stuks)
Iberico ham van het mes
Serrano ham met bolletjes
meloen

3,25

3,25

4,50
2,25
4,75
3,50

4,25

4,50
6,75
3,75

3,50
4,50
4,50

4,50
4,50
3,50
3,50

3,50
3,00

Afhalen woensdag t/m zondag 17:00 t/m 20:00 uur

Bezorgen Delden vanaf € 20,00 - € 2,50 bezorgkosten

Bezorgen buiten Delden vanaf € 40,00 - € 5,00 bezorgkosten

Spoorstraat 16, Delden | 074-2340640 | www.casadetapas.nl

Koude Tapas
Portie sisling black tiger gamba’s in
knoflookolie                                                                     
Zalm met korstje van honing-dille mosterd                                  
Dorade met risotto

Warme Tapas Vis

6,00

4,25
5,00

Chorizo kroketjes (2 stuks)                                                          
La bomba, catelaanse bitterbal met aardapel
en pulled pork  (2 stuks)            
Albondigas, Spaanse gehaktballetjes (3 stuks)                           
Albondigas, lamsgehaktballetjes (3 stuks)                                  
Costillas Asadas, Spaanse Spare ribs (3 stuks)                      
Sous vide gegaarde buikspek met tijm en
rozemarijn
Kippendij met knoflook, munt en koriander                            
Dadel gevuld met geitenkaas en omwikkeld
met spek (3 stuks)

Warme Tapas Vlees

3,50
3,50

4,50
6,50
5,50
5,50

5,50
5,50

Pannacotta met rood fruit en bosbessen
Hangop met vers fruit

Dessert

5.00
5,50


