Vinos
Wijnen

Kindertapa
s
48 Patatas fritas con mayonesa
Frietjes met mayonaise
49 Mini frikadelletjes
Mini frikadelletjes
50 Alitas de pollo
Kipfingers

3,95
3,25
3,75

Bitterballen met mosterd, 6 stuks
Gemengd bittergarnituur met chilisaus, 8 stuks
Blokjes jong belegen kaas met mosterd
Leverworst
Ossenworst
Grillworst

4,25
21,95

La – Brava Brut
Per glas
Per fles (750ml)
MAGNUM fles (1500ml)

Hollandse Tapas
51
52
53
54
55
56

Huiswijn (rood, wit, rosé)
Per glas
Per fles
Keuze uit:
- PAPARUDA
- Droog wit PINOT GRIGIO
- Kroneland zoet wit
- Rosé
- Rood Merlot

5,95
5,75
5,95
5,25
5,25
4,75
Sangria - per glas
Sangria - 0,5 liter karaf
Sangria - 1 liter karaf
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Spelregels onbep jaar Ma t/m Do € 13,25 p.p.
- Kinderen tot 10 5 p.p.
Vr t/m Zo € 14,7 .p. tegelijk bestellen
as p
- Maximaal 2 tap stellen als de vorige op zijn
e
- Nieuwe tapas b uiten het arrangement
b
- Desserts vallen ten tapas wordt per tapa
ge
- Voor niet opge
€2,50 berekend personen in overleg
10
- Groepen vanaf n kraanwater
e
- Wij serveren ge

4,95
24,95
59,95

Sangria

4,50
12,50
17,50

WIJ VERZORGEN
GRAAG UW CATERING!
Voor meer informatie:
vraag een van onze medewerkers
of bel: 0320 223 949

VIP arrangement € 9,95

Toeslag op de normale prijs van tapas
Glas prosecco
Tapas onbeperkt 2,5 uur
Dessert vd chef

WERKEN BIJ DE VIER ENGELEN?
Parttime: bediening en in de keuken. Meer weten?
Vraag een van onze medewerkers of bel: 0320 223 949
Zilverparkkade 130 | Lelystad | T 0320 223 949 | www.vierengelen.nl
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Tapas Fria
Koude Ta s
pas

Pan con tapenade y ailoi
Brood met aioli en tapenade
Aceitunas marinadas
Gemarineerde olijven
Ensalada marinada con queso feta, aceitunas y cebolla
Gemarineerde salade van feta, olijf, paprika en ui
Chips de tortilla con Guacamole
Tortilla chips met Guacamole
Fechas rellenos de queso crema
Dadels gevuld met roomkaas
Tortilla con pechuga de pollo ahumado, rucula
Wrap van gerookte kipfilet met quacamole en rucola
Jamon en rodajas finas
Dun gesneden Italiaanse ham
Rollos carpaccio con cohete, cre ma de pinones y queso
Carpaccio rolletjes met rucola, pijnboompitten crème en kaas
Pan Frances con ensalada de caballa ahumada y manzana
Stokbroodje met een salade van gerookte makreel en appel.
Brocheta de tomate y mozzarella
Gemarineerde tomaten mozzarella spiesjes
Pan Frances con queso crema, salmon y anchoa
Stokbroodjes van roomkaas, zalm snipper en ansjovis
Rollo de ternera rellena con ensalada de atun
Rolletjes van kalfsvlees gevuld met tonijnsalade
Pan Frances con pimiento rojo, anchoa y ajo.
Stokbroodje rode paprika met ansjovis en knoflook
Pan frances con ensalada de atun, aceitunas y anchoa.
Stokbroodjes met tonijnsalade, olijf en ansjovis
Tortilla con jamon de parma, pesto de albahaca y rucula
Wrap met parmaham, basilicum pesto en rucola
Ensalada de pasta con pollo ahumado
Pasta salade met gerookte kipfilet
Ensalada de pasta con atun
Pasta salade met tonijn
Brocheta de jamon y meloen
Meloen serranoham spies
Tortilla con salmon ahumado, pepino y queso crema
Wrap gevuld met gerookte zalm, komkommer en roomkaas

Cocktails
€ 8,50
Kijk op onze
speciale cocktailkaart!

4,75
3,25
4,75
4,75
3,25
5,25
5,75
5,75
5,25
4,25
5,25
5,25
5,25
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Tapases Tapas
Vle

20 Flammkuche con de tomate, jamon de Parma y queso de cabra
4,75
Flamkuche + tomaten tapanade, parmaham, geitenkaas
21 Champinones rellenos de carne molida picante y
4,75
queso parmesano
Champignons gevuld met pittig gehakt en Parmezaanse kaas
22 Costillas de cerdo a la parrilla
5,75
Gegrilde sparerib
23 Brocheta de pollo japones
5,25
Kipspiesje met zoete ketjap sesamsaus
24 Brocheta ternera
6,25
Gegrilde runderspiesjes
25 Albondigas picante
5,25
Pittig gekruide gehaktballetjes
26 Alas de pollo
5,25
Krokant gebakken kipvleugeltjes en chilisaus
27 Champinones con tocino en queso de cabra
4,75
Champignons gevuld met spek en geitenkaas
28 Pechuga de pollo frito con salsa de mostaza y miel
5,00
Gebakken kipfilet met honing mosterdsaus
29 Hamburguesa
6,95
Mini hamburger
30 Estofado de ternera india
4,75
Runderstoofvlees met papadums
31 Pincho de lomo marinado
5,75
Spies van gemarineerde varkenshaas

5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25

Tapas De Pescado
Vis Tapas
32 Pincho de panga con salsa de pimientos
5,25
Spies van pangafilet met pittige paprika saus
33 Gamba a la placha especial
6,25
Gambastaartjes gebakken in knoflook peper olie
34 Calamares con aioli
4,95
Inktvis ringen met aioli
35 Mejillons fritos
4,75
Gebakken mosselen met chorizo en tomaat
36 Pincho de bacalao envuelto con jamón Parma y salsa de oliva
5,75
Kabeljauwspies omwikkelt met parmaham en olijvensalsa
37 Croquetta de gamba
5,25
Garnalen kroket
38 Brocheta de salmon
6,25
Gemarineerde zalm spies
39 Pan Frances con hongos, tomate y cola de gamba
5,25
Stokbroodje met champignons, tomaat en gambastaartje

Tapas de VTeardpuasras
Groente

40 Quesidilla con espinaca y queso Parmesano
5,25
Quesadilla spinazie parmezaanse kaas
41 Flammkuche con, albahaca, ajo y queso parmesano
4,75
Flamkuche met basilicum pesto, knoflook en Parmezaanse kaas
42 Mazorca de maíz
4,75
Maiskolf
43 Patatas bravas
5,25
Gebakken aardappeltjes met een pittige spaanse tomatensaus
44 Mozzarella espanol
4,75
Spaanse Mozzarella sticks
45 Quesadilla con queso de cabra y tomate
5,25
Quesadilla met geitenkaas en tomaat
46 Bruschetta con queso de cabra y miel
5,25
Bruchetta met lauwwarme geitenkaas en honing
47 Aros de cebolla fritos con salsa de tomate
4,25
Gefrituurde uienringen met tomatensalsa

Postres
Desserts

57 Dame blanche, vanille ijs met warme chocoladesaus
6,75
en slagroom
58 Churros “De Spaanse lekkernij” Puntzak met churros 6,75
in bruine suiker en de chocolade saus apart geserveerd
59 Fruitsorbet, verse vruchten met limoenijs en
6,75
aardbeien sorbet ijs
60 Appel notentaart met een bolletje kaneelijs
6,75
61 Stickytoffe. Chocolade brownie met karamelijs
6,75
62 Etagère met dessert van de chef vanaf 2 pers.
6,75p.p.
63 Kinderijsje met 2 bolletjes en slagroom
3,75
64 Tiramisu
6,50.

Cafés ie
Speciale koff
Carajillo
Geflambeerde brandy afgeblust met een espresso
Cafe espanol
Koffie met licor 43 en slagroom
Cafe cointreau
Koffie met cointreau en slagroom
Cafe famos
Koffie met famous grouse whiskey en slagroom
Alcoholvrije desserts koffie:
Cafe amore ameretto
Koffie met amandelsmaak en slagroom
Cafe amore vanilla
Koffie met vanillesmaak en slagroom

6,75
6,75
6,75
6,75

5,50
5,50

