
Sodas

Bebidas calientes

Coca-Cola         €2,50

Coca-Cola Zero       €2,50

Sprite           €2,50

Fanta           €2,50

Fuze Tea          €2,80

Fuze Tea Green        €2,80

CaCassis           €2,50

Minute Maid Appelsap     €2,80

Minute Maid Sinaasappelsap   €2,80

Fentimans Rose Lemonade   €4,00

Fentimans Ginger Beer     €4,00 

Spa Rood          €2,30 

Spa Blauw         €2,30

Café            €2,50

Espresso           €2,50

Dubbele Espresso       €3,50

Cappucino          €2,80

Latte Macchiato        €2,90

Cortado           €2,75

CCarajillo           €5,00

Espresso met een scheutje Brandy

Café Pinxos         €10,00
Een verrassende koffie van de Chef. 
Licor 43 Orochata, Carlos Brandy en slagroom

Thee             €2,50

Verse muntthee          €3,00
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Sorpresa mixta (4 stuks)   €17,50
Een diversiteit aan pintxos en tapas 

Sorpresa Vega (4 stuks)   €17,50
Een diversiteit aan vegetarische pintxos en tapas 

Plato loco           €17,50
Gebraden kip bereid met huisgemaakte Argentijnse 
chimichurri, geserveerd met een portie arroz con 
pollo en rode-bietensalade

Nachos à la Pinxos      €12,50
Nachoschotel met kaas, gehakt & kidney beans 
uit de oven geserveerd met huisgemaakte guacamole 

Tabla Latina         €17,50
1 Colombiaanse kip empanada, 1 Argentijnse rundvlees empanada,
1 Mexicaanse kip burrito en 1 Panamese rundvlees carimañola
geserveerd met huisgemaakte guacamole en Argentijnse chimichurri

Tabla Ibérica         €28,50
Borrelplank met Ibérico ham, Lomo Ibérico, Salchichón Ibérico,
Chorizo Ibérico, Manchego kaas, Wijnkaas, olijven, dadelbrood, 
rustiek brood en truffelmayonaise

Tabla de croquetas      €10,00
9 ambachtelijke kroketjes op Spaanse wijze bereid.
(3 inktvis kroketten, 3 Ibérico kroketten en 3 geitenkaas kroketten)

Tabla Niños          €10,00
Tapasplank voor kinderen met een portie patatas bravas 
en 2 hotdog pintxos

LUNCH (tot 15:00 uur)

BROODJE IBeRICO HAM     €10,00
Rustiek broodje belegd met Ibérico ham, veldsla, 
gegrilde pijnboompitten, rode ui, Manchego 
kaas en huisgemaakte truffelmayonaise

Broodje Manchego kaas   €10,00

Broodje pikante tonijn    €10,00

Rustiek broodje belegd met 12 maanden gerijpte 

Manchego kaas, veldsla, gegrilde pijnboompitten, 

tomaat, rode ui en huisgemaakte truffelmayonaise

Rustiek broodje belegd met huisgemaakte pikante 
tonijnsalade, tomaat, rode ui, en schijfjes gekookt ei

Broodje gambas al ajillo   €10,00
Rustiek broodje belegd met huisgemaakte 
gambas al ajillo en veldsla

SALADE IBERICO                   €10,00
Rijkgevulde salade met Ibérico ham, gegrilde 
pijnboompitten, Manchego kaas, rode ui, en 
huisgemaakte truffelmayonaise

Heb je allergieën of speciale wensen,
laat het ons weten.

Salade gambas al ajillo   €10,00
Rijkgevulde salade met gambas al ajillo, tomaat, 
pijnboompitten, rozijnen en huisgemaakte dressing

Salade Manchego kaas    €10,00
Rijkgevulde salade met gegrilde pijnboompitten,
12 maanden gerijpte Manchego kaas, rode ui en 
huisgemaakte truffelmayonaise

 Salade pikante tonijn    €10,00
Rijkgevulde salade met huisgemaakte pikante 
tonijnsalade, tomaat, rode ui en schijfjes gekookt ei

POSTRES

Verrassingsplank met 3 zoete versnaperingen

Postre sorpresa       €8,00

2 Pintxos van Ibérico ham, Manchego kaas en 

dadelbrood, geserveerd met een glaasje PX Sherry

Carlito's way         €10,00

Vanille ijs met een vrolijke twist 

Kinderijsje          €5,00

Bij Pinxos kunnen jullie verschillende  

gerechten bestellen van de kaart. 

Daarnaast komen wij regelmatig 

langs met heerlijke pintxos, zodat 

jullie zoveel mogelijk kunnen proeven. 

Wij bieden deze losse gerechtjes aan 

voor €4,00 per stuk!
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