
 

 

  LA TAPA CANARIA 

BARON TIBBAUTSTRAAT 5W2 | 9290 OVERMERE | 09/337.09.53 

GESLOTEN OP WOENSDAG, DONDERDAG & ZATERDAGMIDDAG 

Menuvoorstellen la tapa canaria 

Dank u voor uw interesse in La Tapa Canaria. Hieronder zal u enkele 

voorstellen terugvinden. Aarzel niet om ons te contacteren mocht u 

nog verdere vragen hebben. 

 

Voorstel 1: seizoenstapasmenu 

(dit voorstel is gebaseerd op ons huidig seizoensmenu) 

Aperitief 

Glas cava of huisgemaakte sangria 

 

Seizoenstapas 

Aperitiefplankje  

Geroosterde broodjes met manchego en Spaanse paprika      

Zeevruchtenkroketten 

♥ Octopus op Canarische wijze 

Preipastei 

Kip in de look 

Aardappelsoufflé met chorizo 

♥ Geroosterd Iberisch varken 

 

Dessert 

Crema Catalana of dessert van de chef 

 

Dranken 

Huiswijnen / waters / frisdrank tot aan dessert 

 

 

Prijs menu 8 tapas + dessert: 62€00 p/p 

Prijs menu 6 tapas (zonder ♥) + dessert: 51€00 p/p 

Prijs menu 8 tapas zonder dessert: 57€00 p/p 

Prijs menu 6 tapas (zonder ♥) zonder dessert: 46€00 p/p 
 

 

 
 

 

 



 

 

  LA TAPA CANARIA 

BARON TIBBAUTSTRAAT 5W2 | 9290 OVERMERE | 09/337.09.53 

GESLOTEN OP WOENSDAG, DONDERDAG & ZATERDAGMIDDAG 

Voorstel 2: Paella OF ZARZUELA menu 

 

Aperitief 

Glas cava of huisgemaakte sangria  

Tapa Mixta (Serrano, Chorizo & Manchego kaas) 

Gegrild lookbroodje 

Geroosterd broodje met manchego en Spaanse paprika 

 

Paella 

Een traditionele paella met rijst, groenten, kip, mosselen, gamba’s, 

calamares en zeevruchten. De paella wordt vers bereid met de beste 

ingrediënten in de originele Spaanse paellapannen. Een festijn voor 

het oog en de smaakpapillen. 

OF  

Zarzuela 

Een iets minder bekend, maar daarom niet minder lekker, nationaal 

gerecht is zarzuela. Het is een hartige schotel waarvan je 

letterlijk je duimen en vingers gaat aflikken. Een aangename mix van 

ingrediënten, denk daarbij vooral aan vaste vis, schaaldieren, 

schelpdieren, aardappelen en een overheerlijke saus op basis van 

tomaat!!! 

 

Dessert 

Crema Catalana of dessert van de chef 

 

Dranken 

Huiswijnen / waters / frisdrank tot aan dessert 

 

 

Prijs menu + dessert: 60€00 p/p 

Prijs menu zonder dessert: 55€00 p/p 
 

 

 

Praktisch 

U kan uw keuze doorgeven tot 2 dagen vooraf. Prijzen geldig tot 1 

maand na offerte. 

  


