Woensdag t/m Zondag

ONBEPERKTE TAPAS
• Maximaal 2 tapas per persoon per ronde
• Nieuwe tapas bestellen als de vorige op zijn
• Kinderen t/m 12 jaar: kinder tapas  12,00, 1 tapa per gang, inclusief kinderijsje
• Desserts en drinken zijn geen onderdeel van deze actie
• Tot 6 personen. Vanaf zes personen hebben we een speciale tapas
groepsarrangement (vraag naar de mogelijkheden)

29,50

Huisgemaakte Sangria
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Heerenveenseweg 5
8471 BA Wolvega
T. 0561-856786
W. www.bensbar-grill.nl
benlagerhuis

Voor nieuwtjes en acties
check en Like ons op

Zo werkt het!

• Maximaal 2 tapas per persoon per ronde (maximaal 5 rondes)
• Nieuwe ronde tapas bestellen als de vorige op zijn
• Desserts zijn geen onderdeel van het onbeperkt menu
• Geen tijd slot, doe lekker rustig aan
Kinderen tot 12 jaar betalen  14,50, 1 tapa per gang, inclusief kinderijsje
Tot 6 personen. Vanaf 6 personen hebben we een speciaal groepsarrangement(vraag naar de mogelijkheden)
Dieetwensen horen we graag voor uw bestelling. Ons keukenteam zal dan zijn uiterst best doen om
hier rekening mee te houden.

Tapas Frias (koude tapas)

1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde

Tortilla con jamon (wrap met gegrilde Spaanse ham)
Pan Tumaca (geroosterd brood met tomaat en knoflook) V
Aceintunas (gemarineerde olijven) V
Queso Manchego (schapenkaas uit La Mancha) V
Jamon Serrano (Spaanse gedroogde ham)
Chorizo Iberico (Spaanse worst van Pata Negra)
Huisgemaakte Spaanse tonijnsalade
Griekse Tzaziki V
Italiaanse Carpaccio
Huisgemaakte eiersalade V
Dadels gevuld met fetakaas V
Pimientos rellenos (gevulde paprika met roomkaas) V
Wrap met zalmsalade
Vegan Carpaccio (courgette, rode biet en tomaat) V

Tapas Calientes (warme tapas)
Turkse Saksuka (courgette, peper, aubergine en yoghurt) V
Tortilla patata ( Spaanse aardappel omelet met ui en knoflook) V
Championes queso (champignons gevuld met fetakaas) V
Nachos con queso (nachos met kaas en tomatensalsa) V
Fetakaas met honing en walnoot V
Championes al aioli (champignons met knoflook) V
Feta in filodeeg V
Sopa tomato (Mediterraans tomatensoepje) V
Patates bravas (aardappelpartjes met licht pittige tomatensaus) V
Falafel (kikkererwten, harissa) V
Gambas al ajillo (garnalen in knoflookolie)
Vispotje
Calamares (gefrituurde inktvisringen)
Midye (gebakken mosselen)
Gambas picante (pittige garnalen)
Pollo el mundo (gemarineerde kipvleugels)
Albondigas (gehaktballetjes in tomatensaus)
Beef Shanghai (ossenhaaspuntjes met teriyakisaus)
Gehakt in filodeeg
Chorizo picante (pittige worstjes)
Costillas de cerdo (huisgemarineerde spareribs)
Pinchos de pollo (kippendijen spiesjes)
Kippendijen piri piri
Cerdo championes (varkenshaaspuntjes champ.roomsaus)
Solomillo a la piemienta (ossenhaas puntjes met pepersaus)
Pollo teriyaki (kip met teriyakisaus)
Lams sucuk (gebakken knoflookworst)

1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde

