Wapas menu's
WERELDSE TAPAS ALS HOOFDGERECHT

MENU LUXE € 39 p.p.
Ons meest feestelijke tapasmenu in 4 gangen. U krijgt alvast een glaasje cava als aperitief en koude
tapas als voorgerecht, daarna volgt een uitgebreide variatie van onze beste warme tapas in twee
verschillende gangen. Afsluiten doet u met een huisbereide crema catalana, of een koffie.
De Wapas menu’s zijn enkel per tafel & vanaf 2 personen te bestellen

MENU MEDIO € 33 p.p.
Starten doet u met assortiment van koude tapas, daarna volgt een uitgebreid assortiment van tapas,
uitgekozen door onze chef.
De Wapas menu’s zijn enkel per tafel & vanaf 2 personen te bestellen

Wapas voorgerechten
Wereldtapas naar keuze als voorgerecht, maak uw keuze uit onze verse koude of warme
tapas. U kan meerdere tapas combineren.

Koude voorgerechten
Nachos con guacamole y cheddar € 12
Lomo Iberico bellota € 16
Lende van het Iberico varken

Jamón Iberico € 19
Ham van de topklasse. Afkomstig van het Iberico varken

Pica Pica Guacamole € 12
Heerlijk krokante broodstaafjes, gebakken in olijfolie, met guacamole

Hummus met flatbread € 12
Pan con tomate € 9,5
Geroosterd brood met heerlijke tomatenbereiding.

Cecina € 12
Fijn gesneden Dry-Aged delicatesse van rund. Smelt in de mond

Nachos con salsa € 10
nacho’s met een pikante salsasaus

Queso manchego € 10
Spaanse kaas uit de regio La Mancha

Jamón Serrano € 12
ham afkomstig uit het bergachtige Andalusië

Ensaladilla russa € 10
salade van aardappel, tonijn en groenten

Tzatziki € 8
traditionele Griekse specialiteit op basis van yoghurt en komkommer

Huisbereide olijven € 6

Warme voorgerechten
Nachos chili con carne
€ 12
Fingers de pollo crujiente
€ 11
Kruidige huisgemaakte gepaneerde chickenfingers

Sambousek
€ 12
Empanada met lamsgehakt bereid op Libanese wijze

Falafel con yoghurt
€ 12
Gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten met yoghurtdip

Battata hara € 10

Pittige aardappels, bereid op Libanese wijze

Croquetas de jamón Iberico € 10
kroketjes gevuld met Iberico ham

Scampi Tomajillo € 13
scampi in tomatenlooksaus

Croquetas de bacalao € 12
kroketjes met kabeljauwvulling

Scampi al ajillo € 12
Albondigas de la abuela € 11
Spaanse gehaktballen, bereid op grootmoeders wijze

Courgettekoekjes met tzatziki € 9
Patatas Bravas € 9
aardappelen in stukjes gesneden met een pittige bravasaus

Calamares à la Romana € 10

Hoofdgerechten
VERS EN VOL SMAAK

Vlees & gevogelte
Kalfsrib met been € 28
Lamsboutsnede op Griekse wijze € 26
Reuzebrochette € 26
Smokey Burger € 23
Een huisgemaakte kwaliteitshamburger, 100 % limousin rund. Een rund afkomstig uit het Franse
Centraal massief.

Tajine kip € 25

Brochette van hoevekip € 23
Huisbereid stoofvlees € 22
met Caves, verse frietjes en huisgemaakte mayonaise

Gevulde avocado met chiligehakt en rijst € 22

Vis
Gegrilde zeebaars € 28
Gebracht op zuiderse wijze

Bacalao a la riojana € 26
kabeljauwfilet op Riojaanse wijze

Sardinas à la plancha (gefileerd) € 23
Gambas Tomajillo (tomatenlooksaus) € 25
Gambas al ajillo (look) € 24
Gambas à la plancha € 24

Comeat (meat & dry-aged)
Filet Pur Holstein € 36
Filet pur van Oostenrijks rund.

Dry-aged – Picanha Angus 350 gr. € 31
De picanha is het populairste stuk vlees in Brazilië. Het is een prachtig stuk van…

Dry-aged Ribeye – Zuid-Amerikaanse Grain fed 300 gr. uit Uruguay € 32
De runderen in Uruguay lopen vrij rond op de uitgestrekte velden en eten gras, kruiden…

Dry-aged – Rubia Gallega cote à l’os 500 gr. uit Spanje € 38
Onze favoriet! Ongekend smaakvol, afkomstig uit Galicië, in het noord-westen van Spanje. Entrecote,
dus een…

Tagliata al Ribeye 300 gr. € 34
(Zuid-Amerikaanse Grain fed uit Uruguay) Gegrilde ribeye in plakjes gesneden en geserveerd met
rucola, balsamico…

Ierse Black Angus Steak 250 gr. € 25
Iers rund, grasgevoed en liefst 8 à 9 maanden per jaar in de wei.

Vegetarisch
Hummus met gegrilde groenten € 24
Auberginesteak met mozzarella en granaatappeldressing € 21
Groentetajine met geitenkaas € 24
Groentetajine met koriander € 22

Salades
Salade van de chef € 24
Salade met tonijn, ansjovis en olijven

Salade halloumi € 23
(Griekse schapenkaas) salade met aubergine, yoghurtdressing van zonnebloempitten en honing

Salade ”De Comeet” € 21
geitenkaas, spek & seizoensfruit

Kindergerechten
Stoofvlees Kids € 9
Calamares met frieten en kleine salade € 9
Fishsticks met frieten en kleine salade € 9
Gehaktballetjes in tomatensaus met frieten € 9

Paella
PAELLA € 25 p.p.
Absolute aanrader, vers bereid door onze Spaanse chef. Enkel per tafel, vanaf 2 personen. Beperkt…

Paella mixta € 28
Paella met vis en vlees

Paella Marisco € 27
Paella met vis (zeevruchten, scampi, gamba, calamares, vongole, mosselen)

Paella Carne € 26
Paella met vlees (kip, chorizo, varkenslende)

Paella vegetariano € 25
vegetarische Paella

