
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadenza verzorgt koude en warme tapasgerechten voor bij de borrel, de lunch of als hoofdmaaltijd. 

We beperken ons niet alleen tot Spanje maar laten ons beïnvloeden door alle mooie producten uit 

de Mediterrané. Tapas met vis, vlees en groente en zoveel mogelijk passend bij het seizoen. Wij 

maken graag een voorstel voor u op maat! 

 

Voorbeelden van tapas die we eerder hebben geserveerd: 

 

Tapas met vlees: 

• Pitabroodje met konijnenragout 

• Kipvleugels met sesam en gember 

• Lamskotelet met salie-olie 

• Vitello tonnato 

• Lamsmerguez met uiencompote 

• Serranoham met crostini 

• Albondigas (gehaktballetjes) in pittige tomatensaus 

• Dadels met Serranoham, geitenkaas en walnoot 

• Spaanse vleeswaren 

• Tortilla met chorizo en Manchego 

• Geroosterde kip met citroensaus 

• Gehaktballetjes in een pittige tomaten-koriandersaus 

• Stoof van konijn met linzen 

• Chorizospiesjes 

• Gehaktballetjes in paprikasaus met cream sherry 

• Spaanse ham, antiboise van olijven, gedroogde tomaat en bosui 
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Tapas met vis: 

• Escabeche van makreel 

• Tortilla met sardines en tomaat 

• Gemarineerde dorade met sherry en koriander 

• Gambaspiesjes met kruidendip 

• Miniquiche met tomaat, sardines en olijven 

• Salade van o.a. tuinbonen, gerookte forel en aïoli 

• Gemarineerde gamba’s met Romescosaus 

• Gefrituurde inktvisringetjes met knoflooksaus 

• Escabeche van roodbaars met rode ui, tomaat en kappers 

 

Tapas met groente: 

• Bloemkoolmayonaise met parelgort en Taggiasche olijven 

• Tortilla met groenten en Manchego 

• Aardappelbitterballen met kruidenyoghurtdip  

• Groentesalade met mayo van gerookte paprika 

• Geroosterde courgette, aubergine, tomaat en lente-ui 

• Gemarineerde olijven en artisjokken 

• Dadelrolletjes met geitenkaas en walnoot 

• Groentetortilla met zoete aardappel, courgette, paprika en basilicum 

• Paddenstoelenragout met tostadas 

• Tortilla met doperwten en zoete aardappel 

• Spiesje watermeloen, geitenkaas en munt 

• Salade met artisjok, rode ui, champignons en olijven 

• Patatas Bravas met komijn en paprika 

• Champignons met knoflook en peterselie 

• Brood, pesto, tapenade 

 

 

De prijzen zijn afhankelijk van het aantal gerechtjes, het aantal personen en de locatie. 

 

Als wij het weten houden we uiteraard rekening met allergieën en diëten. 

  

 

 

 

 


