AFHAALMENU

In ons restaurant kan je van 13u
tot 17u ook komen eten! Kijk op
www.elmosquito.nl

1. Aceitunas

€3,5

Onze heerlijke olijven v/h huis!

2. Pan y Alioli

€5

Vers gebakken Spaans crystal
brood met huisgemaakte alioli.

8. Croquetas mix 6st

€11

Heerlijke kroketjesmix gevuld
met iberico ham, spinaziegeitenkaas- en pijnboompitjes,
gamba-zeeduivel.

9. Chili de Mosquito

€12

Rijkelijk gevuld met o.a. tonijn, ei,
aardappel, haricots verts, ui en
huisgemaakte alioli.

Heerlijke licht pittige
bonenschotel geserveerd met
een tortilla, rauwkost, creme
fraiche en zwarte bonen saus.

4. Patatas Bravas

10. Salchipapas

3. Ensaladilla Mos

€6,5

€7

Verse aardappelpartjes met onze
alioli en een licht pittige
huisgemaakte tomatensaus.

5. Tortillas camarones

€7

Huisgemaakte beignets van
tarwemeel, kikkererwten, kruiden
en kleine gamba’s. 3 stuks!

6. Champiñones
€8
Champignons gebakken in olijfolie,
knoflook en peterselie. Geserveerd
met brood en alioli.

7. Albóndigas

€8

Uit eigen keuken: gehaktballetjes in
fluweel zachte tomatensaus…. die
zijn lekker!!!!!

€12

Knapperige grillworst op een
bedje van aardappelpartjes, sla,
uien en tomaat met een
dekentje van mayonaise,
mosterd en een licht pittige
tomatensaus.

11. Empanadas 2st

€12

Huisgemaakte empanadas
gevuld met kip. Met frisse
salade en een saus van o.a. ui,
paprika en koriander.

12. Ensalada navidad

€12

Heerlijke salade van o.a. rode
kool, walnoten, wortel, groene
appel en mayo. Komt met
brood.

Thuis Spaans genieten met onze afhaalservice.
Bel je bestelling door : 0118 233 233. Kijk op www.elmosquito.nl
El Mosquito – Sintjanstraat 9A -4331 KA-Middelburg-0118 233 233

13. Verduras al Horno

€12

Een goed gevulde ovenschotel met
o.a. krieltjes, paprika, ui, knoflook,
aubergine, courgette en wortel.

14. Pescaditos frito

€15

Een lekkere mix van o.a.
gefrituurde rosada, zeeduivel,
gamba’s en inktvisringen.
Geserveerd met een heerlijke roze
knoflooksaus en frisse salade.

15. Pollito a la parilla

€14

POSTERES/ZOET
20. Tarta Santiago

21. Natillas

22. Arroz con leche

16. Ibérico Burger

DRANKEN

€15

------------------------------------Voor de Feestdagen of
andere Gezellige momenten
hebben we diverse
Borrelplanken en Tapas
schalen!
Al vanaf €10 p.p.
www.fiesta-elmosquito.nl
------------------------------------------

€6

Heerlijk toetje op basis van een
custardpudding en
mariakaakjes!

Heerlijk sappig kippetje van de grill!
Geserveerd met onze eigen roze
knoflooksaus en een mix van
groenten en aardappel uit de oven.

Een sappige gegrilde burger van
het Ibérico varken een heerlijk
broodje! Met o.a. cebolla,
pequillo’s, manchego, panchetta
een gebakken eitje en als side een
frisse salade en aardappelpartjes.

€5

Deze amandeltaart bestaat uit
100% amandelen zonder
gluten, palmolie of lactose
producten. Wordt geserveerd
met slagroom.

€6

Lekker fris klassiek desert. Rijst,
melk en kaneel.

Flessen wijn keuze uit:
Wit- verdejo fermented €15
Rood- syrah/monastrel €15
Cava brut ecologico
€15
San miquel pils
€ 3,5
Fris – water v.a.
€ 2,5

--------------------------------------

Afhalen kan van
woensdag t/m zondag!
Bel je bestelling door op

0118 233 233
-----------------------------------------Kom in ons Restaurant
genieten van pinchos en wijn!
vr/zat/zon van 13u tot 17u.
www.elmosquito.nl/pinchos

Thuis Spaans genieten met onze afhaalservice.
Bel je bestelling door : 0118 233 233. Kijk op www.elmosquito.nl
El Mosquito – Sintjanstraat 9A -4331 KA-Middelburg-0118 233 233

