Tapas lunch van ma-vrij
€ 14,20 per persoon (10% korting bij vertoning van je studentenkaart)
Sopa
(Soep van het moment)

Elige 3 tapas
(Kies 3 tapas)

Costillas de cerdo
(Super mals latje ribbetjes)
Albóndigas
(Ballekes in tomatensaus)
Alas de pollo
(Gemarineerde kippenvleugels)
Calamares a la romana
(Gefrituurde inktvisringen)
Patatas bravas
(Spaanse gefrituurde aardappeltjes)
Parillada de verduras
(Gegrilde groentjes met feta)
Ensaladilla rusa
(Aardappelslaatje)
Ensalada de tomates con vinegreta de orégano
(Tomatenslaatje met oregano vinaigrette)
Garbanzos
(Kikkererwten)
Tortilla
(Spaanse aardappelomelet)
Mejillones gratinados
(Gegratineerde mosseltjes)
Pan tomate
(Lookbroodje met tomatenpesto)
Pan allioli
(Spaans lookbroodje)

Focaccias (Mediterraans geroosterd brood met tomaat, pesto, …)
Jamón y queso

€ 8,90

Ham en kaas

Jamón, queso y huevo

€ 8,90

Ham, kaas en een eitje

Jamón, queso y piña

€ 9,50

Ham, kaas en ananas

Tomates y mozzarella

€ 8,90

Tomaat, mozzarella

Salmón ahumado y mozzarella

€ 9,90

Gerookte zalm en mozzarella

Chorizo y mozzarella

€ 8,90

Pikante salami en mozzarella

Wraps
Latino wrap Vegetariana

Viva cafe latino

€ 9,90

Heerlijke wrap met gegrilde groenten

Latino wrap de Cerdo

€ 9,90

Wrap gevuld met chimichoru en traaggegaard
varkensvlees

Latino wrap de Pollo

€ 9,90

Wrap met gekruide kip, zoetzuresaus, room en paprika

Bocadillas wit of bruin (Ovenverse zuiderse broodjes)
Pollo y gambas

€ 9,30

Kip en gamba’s

Mediterráneo

€ 7,50

Feta, groenten, olijfjes

Salmonita con pepino

€ 8,50

Zalm en komkommer

Serrano y pimientos
Serranoham met geroosterde paprika’s

€ 8,9

Tapas lunch Deluxe van ma-zo
€ 19,90 per persoon
Plato lunch deluxe
(Pan tomate, serranoham, olijven, ansjovis)
Elige 3 tapas – kies 3 tapas

Scampi con ajo y pimientos
(Scampi in lookolie gebakken)
Croquetas de pollo
(Huisgemaakte kipkroketjes)
Mini burritos
(Mexicaanse wrapjes met gehakt)
Pimientos de padrón
(Gebakken pepertjes)
Chorizo d’Argentina en salse vino tinto
(Argentijnse pikante worstjes in rodewijnsaus)
Patatas bravas
(Gebakken aardappels met sausje)
Tortilla de patatas
(Spaanse aardappelomelet)
Ensalada de tomates con vinagreta de orégano
(Tomatenslaatje met oregano-vinaigrette)
Conejo a la madrileña
(Konijn op zijn Madrileens)
Estofado de ternera
(Kalfsstoverij)
Costillas de cerdo
(Ribbetjes – 1 stuk)
Chuletas de cordero
(Lamskoteletjes – 1 stuk)

Dessert
Mini crema catalana
(Spaanse gekarameliseerde pudding)

Tapas

1 tapas = een ideaal voorgerecht

Tapas vegetarianas
Aceitunas

Tapas de carne
€3,60

(Groene en zwarte olijven)

Pan Tomate

€6,50
€5,90
€5,90
€4,90
€5,70

Chorizo
Lomo
Costillas de cerdo

€5,90

Chuletas de cordero

€6,50

Albóndigas en tomate
(Ballekes in tomatensaus)

Ensalada de tomates con vinagreta de orégano €4,90

Croquetas de pollo y jamón

(Tomatenslaatje met oregano-vinaigrette)

(Huisgemaakt kipkroketjes)

€7,40

(Spaanse kaas)

Garbanzos

€6,40
€6,40

Alas de pollo
Fuet extra
Mini burritos

€5,90

Chorizo d’Argentina

€10,90

(12 in lookolie gebakken kleine scampi)

€3,10 (per stuk)

(Gegrilde gambas - min. 2 stuks)

Mejillones gratinados

€8,40

(Gegratineerde mosselen)

Boquerones

€6,40

(Ansjovis met look)

Calamares a la romana

€7,90

(Gefrituurde inktvisringen)
Croquetas de langosta
(Kroketjes van langoustine)

€8,40
€9,90
€7,40
€5,90
€9,90
€8,90

(Argentijnse pikante worstjes in rodewijnsaus)

Tapas del mar

Gambas a la plancha

€7,90

(Mexicaanse wrapjes met gehakt)

(Champignons met look)

Scampis con ajo y pimientos

€6,90

(Heerlijk gekruide en gedroogde salami)

(Uiringen gebakken in beslag San Miguel)

Champiñones al ajillo

€8,40

(4 gemarineerde kippenvleugels)

(Kikkererwten)

Aros de cebolla

€6,40

(2 stuks - lamskoteletjes)

(Gebakken pepertjes)

Queso Manchego

€12,90

(2 latjes - ribbetjes)

(Spaanse aardappelomelet)

Pimientos de padrón

Pata negra

(Plakjes gerookte varkenshaas)

(Aardappelslaatje met groentenmacedoine)

Tortilla de patatas

€7,90

(Spaanse pikante salami)

(Gebakken aardappels met sausje)

Ensaladilla rusa

Pan de ajo de la casa

(De lekkerste ham)

(Gegrilde groenten met feta)

Patatas bravas

€8,40

(Lookbroodje met tomaat en serranoham)

(Spaans lookbroodje)

Parillada de verduras con feta

Jamón serrano
(Spaanse gedroogde ham)

(Spaans lookbroodje met tomatenpesto)

Pan allioli

3 tapas = een ideaal hoofdgerecht

€13,90

Sopas
Sopa de la casa

Pescados y mariscos
€6,50

(Tequilasoep)
Sopa de ajo

Gambas a la plancha
€7,00

(Spaanse looksoep)
Gazpacho

Geserveerd met brood of patatas bravas

(Gamba’s gegrild in het pantser)
Gambas a la mantequilla de hierbas

€7,00

(Koude Spaanse soep)

€21,50

€22,00

(Gamba’s in kruidenboter)
Gambas en salsa picante

€22,00

(Gamba’s in pikante tomatensaus)

Para los niños (- 12 jaar)

Gambas, almejas y calamares al ajo

€23,00

Fajita mini

€9,90

(Gamba’s, venusschelpen en calamares in look)

Kippenstukjes

€9,90

Sardinas asadas con ajo

Gehaktballetjes

€9,90

(Gegrilde sardines met een fris slaatje)
Calamares con salsa de tomates

Fajitas – maak zelf je favoriete wrap

€16,90

€16,90

(Pijlinktvis in heerlijke tomatensaus)

Pollo (Kip)

€18.50

Almejas con ajo

Cordero (Lamsvlees)

€19.50

(Venusschelpen in look en witte wijn)

Carne (Rundsvlees)

€19.00

Vegetariana

€18.50

€21,00

Carne
Geserveerd met brood of patatas bravas

Conejo a la madrilena

Supplemento

€21,00

(Konijn op zijn Madrileens)

Pan (brood)

€1.00

Pollo a la jardinera

Fajita koekjes (wraps)

€1.20

(Kippenbout met groenten)

Papas (patatas bravas)

€2.00

Estofado de ternera

Ensalada Mixta

€5.90

(Kalfsstoverij)

(Kleine gemengde sla)

€14,90

€18,50

Chili con carne

€15,40

Costillas de cerdo

€18,10

Estofados

(Super malse Latino ribbetjes)

Bereidingstijd ongeveer 1 uur

Zuid-Amerikaanse rib-eye 300gr

€24,90

Indien mogelijk op voorhand bestellen

Parillada de carne

€24,90

(Mixed-grill van vlees met een fris slaatje)

Paella (Vanaf 2 personen)

€23p/p

Sauzen: looksaus – lookboter – salsa picante

PLATOS VARIADOS
Gevarieerde tapas menu’s, vanaf 2 personen, slechts 1 combinatie per tafel, aub.

Plato combinado (aperitief)

€ 16,00

Serranoham, manchegokaas, Chorizo, olijven en ansjovis

Plato combinado deluxe (aperitief)

€ 22,00

Pata negra ham, gedroogd varkenshaasje, manchegokaas, fuet, olijven en ansjovis

Tapas mix Alicante

€ 24,00 p/p

Serranoham, manchegokaas en lookbroodjes met allioli
Ribbetjes, kipkroketjes, patatas bravas, balletjes in tomatensaus en tortilla de patatas

Tapas mix Barcelona

€ 21,00 p/p

Ansjovis, manchegokaas, lookbroodje met tomatenpesto
Gegrilde gamba’s, gegratineerde mosseltjes, scampi’s in lookolie, patatas bravas en calamares

Tapas mix Madrid

€ 23,00 p/p

Chorizo, manchegokaas, serranoham
Lamskoteletjes, gegrilde gamba’s, gegrilde groentjes met feta, calamares, patatas bravas en
gegratineerde mosseltjes

Tapas mix Verduras

€ 19,00 p/p

Tequilasoep en Spaans lookbroodje
Gegrilde groenten met feta, tortilla, ensaladilla rusa, patatas bravas en pimientos de padrón

Tapas mix Valencia

€ 26,00 p/p

Lookbroodjes met tomaat en serranoham, olijven en fuet
Gegrilde gamba’s, gegratineerde mosseltjes, ribbetjes, calamares, albóndigas, mini burrito en patatas
bravas

Pruuf Latino
5 gangen suggestiemenu met het beste van Café Latino!

€ 36,90 p/p

Postres
Churros
Populaire Spaanse zoeternij

€7,00

Mousse de Chocolate

€6,00

Crema Catalana
Spaanse gecarameliseerde pudding

€7,50

Trio van Spaanse lekkernijen
Crema Catalana, churros, panna cotta

€7,00

Colonel
Limoensorbet met Elixir de Wodka

€8,50

Tequila Latino
Limoensorbet met Gouden Tequila

€8,50

Mousse de Chocolate blanco con Licor 43
Witte chocolademousse met Licor 43

€8,50

Naranjas relleno
Sinaasappel gevuld met sinaasappelijs

€8,00

Tarta Chocolata
Chocoladetaart

€8,00

Magnum Sorpresa – Blanco, Chocolate con Leche, Chocolate puro
Opciones con Chocolate caliente – Opties met warme chocoladesaus
- Frutas rojas – rood fruit
- Smarties
- Galletas - koekjes
- Mezcla de nueces - mengeling van noten

€6,50

Plato para disfrutar con cafe o té
Verschillende Spaanse lekkernijen met koffie of thee

€10,40

