
Tapas-Streetfood

           1   Falafel  5,75
Soft tortilla met falafel, sla en knoflook-tzaziki 

        2   Charcuterie  8,75
Vlees en kaasplankje met o.a. chorizo, seranoham en manchego 

        3   Albóndigas  5,75
Pittige rundergehaktballetjes in tomatensaus,knoflook en Spaanse peper

          4   Queso de Cabra  6,00
Geitenkaas gegratineerd met honing en notencrumble

           5   Croquetas  6,00
Chorizo kroketjes met groene mosterd mayolive

          6   Enchilada Berenjena  5,75
Veganistische miniwrap met aubergine en rucola

         7   Alitas de Pollo  6,00
Krokante kipkluifjes met Jamaicaanse bbq-saus

        8   Cerdo Sabroso  6,25
Soft tortilla met pulled pork, rauwkost, krokante uitjes en chipotle mayo 

         9   Pastelitos  6,50
Deegpasteitjes, pikant gekruid gehakt, ui en tomaat. Gegratineerd met kaas 

       10   Gambas  6,50
Gebakken gamba’s geserveerd in knoflookboter met brood

         11   Enchilada Chorizo  6,75
Miniwrap met roomkaas, rucola en chorizo

         12   Pincho ahumado  6,00
Pincho met brood, gerookte zalm en ei  

        13   Papas fritas  5,00
Geroosterde aardappeltjes met knoflook, verse kruiden en aioli 

        14   Sticky Chicken  6,25
Pikant gemarineerde kippendij, overgoten met sticky chilisaus 

         15   Setas  5,50
Gebakken paddenstoelen met knoflook, oregano en tijm 

        16   Ensalade de Bodeguita  5,75
Hemingway’s Cuba bekende avocado salade

        17   Melon con Jamon  5,75
Meloen met seranoham 

        18   Salmón  5,75
Gemarineerde zalm uit de oven

         19   Ensalada Verano  5,50
Groene salade met zoetzure komkommer, rode ui en feta

         20   Maizzz  5,50
Maiskolf uit de oven, gegratineerd met honing en boter

         21   Tostada  5,00
Geroosterde tostades met gemarineerde tomaat en knoflook 

Arrangementen
Vrijgezellenuitje, bedrijfsfeestje, 

familiedag of gewoon leuk met 
vrienden op stap. 

De Via Vecchia heeft een aantal 
sfeervolle ruimtes en zalen 

maar ook hele leuke activiteiten!

Natuurlijk te combineren met 
een goed diner in Cervantes, 

Hemingway’s, Boccaccio 
of Moro maar ook heel leuk 

te doen als afzonderlijke activiteit. 

Kijk voor alle mogelijkheden bij ons 
op de website maar denk aan o.a.

Cocktail Workshops
Pubquizen

Borrelarrangementen
Wijn(spijs)proeverijen

Lunchbuffetten
Vergaderarrangementen

Babyshowers
...en nog veel meer!

enz

Hemingway’s Specials
Vleesplank

Moros y Christianos
Nacho’s grande

Fish & Chips
Surf & Turf

Platos y Principales
22   Brochetta de Mariscos

Spies van gemarineerde zalm en kabeljauw met caribische kokos/kerriesaus   €18,50

23   Papa Hemingway’s Special Mega Burger
Black Angus Beef (250 gr), vers gebakken bol, sla, kaas, uienringen, bbqsaus en chipotlemayo  €16,50

24   Enchilada
Bloemtortilla gevuld met paddenstoelen, kidneybonen, mais en tomaat. Overgoten met tomatensalsa en kaas €17,50

25   Papas Pulled Pork
Pulled pork, naanbrood, smokey goodness, knoflooktzatziki en salade  €17,50

26   Sticky Icky Chicken
Spies met sticky gemarineerde kip met knoflook, gember en chili €17,50

27   Rib-eye Steak Cajun Style
Heerlijk malse rib-eye steak van de grill, met cajunkruiden en homemade knoflookboter  €17,50

28   Gamba’s a la Plancha
Gepelde gamba’s met knoflook, spaanse peper en mediterrane kruidenolie  €18,50

Menu’s
menu’s vanaf 2 personen

Papas Tapas
Pappa’ Hemingway’s favoriete tapas. 

Geserveerd in drie gangen 
(vlees, vis & vegetarisch) 

€24,75 p.p.

Uit te breiden met het Grand Dessert, proeverij van onze 
lekkerste nagerechten. €7,75 p.p. (meerprijs)

High Cocktail
2 cocktails p.p. 

van onze uitgebreide cocktailkaart met 
een heerlijke selectie van verschillende tapas

€22,50 p.p.

Hemingway’s Specials
Colonel Cantwell’s Grill Fiesta

Voor de echte vleesliefhebber!! 
o.a. spareribs, ribeye, sticky icky chicken, 
pulled pork, geroosterde groenten, friet en 
diverse sauzen geserveerd op een grote 

plank om te delen
(vanaf 2 personen - 25,00 p.p.)

Moros Y Cristianos  16,00
Authentieke kruidige Cubaanse 

rijstschotel met sticky kip, kidneybonen, 
Mediterraanse groenten en 

knoflooktomaatjes

“Fall of the Bone” Ribs  19,50
Malse spareribs op eigenwijze gemarineerd, 

met knoflooksaus, rauwkost en 
aardappelspirello 

Surf & turf   22,50
Malse ribeye van de grill met 

knoflookgamba’s 
geserveerd met friet en salade

Streetfood Specials
Nacho’s El Grande  15,50

Onze Homemade Nacho’s 
als hoofdgerecht

gegratineerd met kaas en pikant gekruid 
gehakt, tomaat, ui, mais, 

kidneybonen en tiny pepers 
(met guacomole en crème fraiche) 

Fish & Chips(Papas Style) 16,50
Witvisfilet, gepaneerd en gefrituurd, met 
knoflooktzatziki, geserveerd met friet en 

een heerlijk frisse salade

Turf
Kruis de gerechten aan op de boekenlegger en geef deze aan de bedieningEntradas - Om te beginnen

   (a) Hemingway’s Nacho’s  6,75
Huisgemaakte nacho’s met kaas, 

tomatensalsa, guacamole en crème frâiche 

 (b) Cheesy cheesy cheesy bread 6,75
Huisgebakken knoflook-kaasbrood

    (c) Pan Habana  4,75
Stokbroodje met aioli en pesto

    (d) Pan Trinidad  6,75
Breekbaar!! Breekbrood, diverse kleine 
broodjes met pesto, aioli en tapenade

      (e) Sopa del diá  5,00
Wisselende soep. Vraag de bediening!

(f) Aceitunas  3,50
Gemarineerde olijven

All-in upgade 12,50 p.p.
U kunt het Papas tapas menu uitbreiden

2 uur onbeperkt bier, fris en wijn 

zondag t/m woensdag actie  27,50 p.p.
Kies 2 tapas, een hoofdgerecht en een nagerecht van de kaart

(mix grill 7,50 p.p. meerprijs)

Tablero “Hemingway”
Een proeverij van onze lekkerste tapas met o.a. cheesy bread, kroketjes, 

aardappelspirello en charcuterie
vanaf 2 personen - 12,50 p.p.



Hemingway´s Cuba
Menukaart

-Platos, Tapas & Streetfood-
Via Vecchia 

Agenda

Salsa Night
elke vrijdag vanaf 23.30 uur

El Gran DJ Johanz

Cuban Cocktail Night
elke zaterdag vanaf 21.30
alle cocktails 5,- per stuk

Aperitivo@Boccaccio
elke 3e zondag van de maand

uitgebreid en onbeperkt 
zondagmiddag tafelen

20 oktober
Aperitivo Boccaccio

 zondagmiddag tafelen
voor mensen die houden 

van eten en drinken

4, 5, 6 oktober 
Wijnfestival A-Kerk

Via Vecchia staat met allemaal 
Mediterrane gerechten op het 

wijnfestival

Winter BBQ
Begin december in de 

Via Vecchia. Tapas van de BBQ. 
Houdt onze FB pagina in de 

gaten!

Via Vecchia
Alsof je plots een andere wereld binnenstapt die 

zoete herinneringen oproept aan zwoele vakantieavonden. 
Via Vecchia, het oude Mediterrane eetstraatje, in hartje stad. 

Met gezellige en levendige restaurants die elk een fijn terras hebben, 
waar je zomaar zou vergeten dat je in Groningen zit. 

Genieten van Toscaanse gerechten? Dan loop je Boccaccio binnen.  
Zin in tapas? Bij Cervantes word je op je wenken bediend. 

Of wellicht wil je de Cubaans/Caribische sfeer, eten en cocktails. 
Hemingway’s Cuba staat garant voor een heerlijke ontdekkingsreis. 

En minstens zo smaakvol is het romatische Moro, waar 
de Zuid- Mediterrane keuken steeds weer blijft verrassen.

Membership “La Familia”
Als eerst van al onze aanbiedingen, acties en evementen op de 

hoogte willen zijn? Of je nou uit eten gaat, een workshop doet of 
naar een evenement gaat, overal voordeliger uit zijn? 

Een leuk cadeautje opgestuurd krijgen met je verjaardag?
Wordt dan lid van “Familia Via Vecchia”

(inschrijfformulier bij de bar) 


