
Vis paletje                                                                                                                                 

Gerookte zalm, hollandse garnalen, paling en tonijn

Runder carpaccio                                                                                                                          

Geserveerd met olijven, parmezaanse kaas en zongedroogde tomaatjes

Gevulde avocado                                                                                                                           

Avocado met gerookte zalm en Hollandse garnalen

Serrano ham met meloen                                                                                                          

Spaanse ham, 16 maanden gerijpt met suikermeloen 

Jamon iberico  met meloen                                                                                                      

Iberico ham met suikermeloen

Entremesses de la casa                                                                                                                

Een selectie van Spaanse iberico worst soorten, manchego kaas en olijven

Jamon iberico [100gr]                                                                                                                 

Een ware smaak sensatie

Garnalen cocktail                                                                                                                      

Hollandse garnalen, meloen en cocktailsaus

Carpaccio van gerookte zalm                                                                                             

Dun gesneden gerookte Noorse zalm met rode ui, ei, kappertjes en toast

Serrano ham met geitenkaas                                                                                               

Spaanse ham, 16 maanden gerijpt met gegratineerde geitenkaas 
en balsamico crème 

Jamon iberico met geitenkaas                                                                                                 

Iberico ham met gegratineerde geitenkaas en balsamico crème 

14,00

11,00

12,00

12,00

 

 16,00

12,50

 17,00

 13,00

13,00

12,50

 

 

  16,00

 

KOUDE  VOORGERECHTEN



Noorse gegrilde zalmfilet   

Geserveerd met knoflookolie                                                                                                                                        

22 ,50

 
Paella de la casa [minimaal 2 personen]                                                                           

Zoals het in Valencia wordt bereid met kip en diverse vissoorten
25,50 PP

 

Paella marinera [minimaal 2 personen  [minimaal 2 personen]                                                                           

Traditioneel bereid met diverse schaal- en schelpdieren en verschillende 
vissoorten.

25,50 PP

 

Merluza marinera                                                                      

Spaans stoofpannetje met kabeljauw, gamba’s, calamares, mosselen 
en Pernodsaus

25,50 PP

 

Zarzuela                                                              

Spaans stoofpannetje met kabeljauw, gamba’s, calamares, mosselen 
en tomatensaus

25,50

 

Merluza a la vasca                                                             

Spaans stoofpannetje met kabeljauw, gamba’s, calamares en mosselen 
in witte wijnsaus.

25,50

 

Tapas menu "de Krokodil" [minimaal 2 personen]                                          

Bestaand uit verschillende warme en koude vis- en vleesgerechten 
geserveerd in etappes. Samengesteld door de chef.

29,50 pp

 

Onbeperkt tapas eten [maandag t/m donderdag]                                          

Vraag om onze tapaskaart 
30,50 pp

 

Gebakken sliptongen   [2 stuks] [300 gr] 24 ,50

 

Gebakken plancha   [6 stuks] 25 ,50

 

Gamba's del chef   [6 stuks]                        

Gepelde gamba's met mosselen en Pernodsaus
28,50

 

Wisselend vegetarisch gerecht V                      Dagprijs

 

SPECIALITEITEN UIT DE SPAANSE KEUKEN                   

visgerechten



Kipsaté                                                                                                                                             

Gemarineerde kipilet op de grill bereid. Wordt geserveerd met satésaus 
en kroepoek                  

                             

19 ,50

 

Varkenshaassaté
Gemarineerde varkenshaas op de grill bereid. Wordt geserveerd met 
satésaus en kroepoek                                                                                              
                             

2 1 ,50

 

Tournedos met saus naar keuze     [200gr]                                                                                                                                            

Mals Ierse runderhaas op de grill bereid
29,50

 Pollo al ajillo                                                                                                                                      

Kip in knoflook
21 ,50

 Spareribs [onbeperkt]                                                                                                                                       

Gekruid van de grill
24,00

 Lamskoteletten                                                                                                                                      

Gegrilde lamsracks vanuit Nieuw-Zeeland, geserveerd met knoflook olie
26,50

 Mixed grill                                                                                                                                      

Spies met gegrilde varkenshaas, kip, biefstuk, lamskotelet en spareribs
26,50

 Grand Mixed Grill [vanaf 2 personen]                                                                                                                                      

Australische bavette, gamba’s, biefstuk, lamskotelet, spareribs, kip 
en varkenshaas 

30,00  pp 

 

Australische bavette    [200gr]                                                                                                                                    

Een botermals en smaakvol topstuk Australisch rundvlees. 
Grove structuur en een goede vet dooradering 

25,50

 

Varkenshaas gegratineerd met brie                                                                                                                                   23,50

 
Ierse kogelbiefstuk van de grill   [200gr]                                                                                                                                     22,00

 
Spanish burger XL                                                                                                                     16,50

Double dutch vlees. Heerlijk op een brioche bol met chorizo, tortilla, 
padron peper en bijpassend garnituur 

Veggie Burger V                                                                                                                         15,50                                                                       

Heerlijk op een brioche bol met bijpassend garnituur en oude Beemster kaas 
 

vleesgerechten

Stroganoffsaus, Pepersaus, Cremésaus, Roquefortsaus  en Rodewijnsaus   €2,50



Warm tapas schoteltje                                                                                                                                         

Gamba kroketje, jamon kroketje, albondiga, lamskotelet, tortilla en gamba

Schotel  van het huis [2 personen]                                                                                             

                             

Garnalen, brie, gerookte zalm, gamba's, Spaanse kroketjes, calamares, 
spareribs en gamba's pil pil

Gebakken kikkerbilletjes                                                                                                                                

Met een romige saus van rode peper, ui en knoflook 

Calamares Romana                                                                                                         

Gefrituurde inktvisringen met Spaanse mayonaise 

Gamba's pil pil                                                                                                       

Gebakken gamba's met rode peper, knoflook en peterselie 

Kip pil pil                                                                                                     

Gebakken kipfilet met rode peper, knoflook en peterselie

Gemarineerde spareribs                                                                                                                  

 

13 ,00

29,00

 

1 1 ,00

10,00

 

 11,00

10,00

 1 1 ,00

 

6 ,50

7,75

 

 

10,00

 

Soep van de dag                                                                                                                                

Franse uiensoep                                                                                                                               

Traditioneel bereide Franse uiensoep gegratineerd met kaas

Vissoep                                                                                                                                               

Rijkelijk gevulde vissoep met verschillende soorten zeevis en een 
scheutje Pernod

 

WARME  VOORGERECHTEN

SOEPEN
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