
Menu’s
menu’s vanaf 2 personen

 Hemingway’s Tapas
Pappa’ Hemingway’s favoriete gerechten 

Geserveerd in vier gangen (vlees, vis & vegetarisch) 
Hemingway’s homemade nachos - tapas frias plateau - uitgebreide selectie van warme tapas - grand dessert

29,75 p.p.

High Cocktail
2 cocktails p.p. 

van onze uitgebreide cocktailkaart met een heerlijke selectie van verschillende tapas
23,50 p.p.

 Turf
Kruis de gerechten aan op de boekenlegger en geef deze aan de bediening

Acompañamiento
Lekkere bijgerechten om naast de tapas, 
hoofdgrechten of gewoon los te bestellen

Patatas  4,00
Friet met mayonaise 
Patatas con Trufa 5,00

Friet met truffelmayo en parmezaan
Patatas Bravas 5,50

Aardappeltjes met aioli en pittige saus         
Arroz  4,00

Gekruide rijst met groenten
Ensalada  5,00

Salade met zoetzure komkommer,ui en feta
Verduras  4,75

Roergebakken groenten

Platos y Principales
Behalve de Moros y Christianos worden onderstaande gerechten 

geserveerd met friet en warme groenten

           Ternera  21,00
Cajun Style Ribeye, gepofte knoflook en kruidenboter 

              Sticky Chicken  18,00
Grote spies met gemarineerde kippendij overgoten met smokey goodness 

          Pescados  19,00
Grote spies met gemarineerde en gekruide zalm uit de oven

           Cerdo  18,50
Pulled pork met naanbrood. smokey goodness, knoflooktzatziki 

en rauwkostsalade
          Gambas  19,00

 Gamba’s gebakken in knoflookkruidenolie
         Moros y Christianos  18,50

    Cubaans gekruide rijstschotel met pikante kip, groenten en kidneybonen
(kan ook vegetarisch)

        Spareribs de Santiago  21,00
       Heerlijk mals spareribs met aioli  
 Colonel Cantwell’s Grill Fiesta  25,00

      Mixed Grill met o.a. spareribs, sticky chicken, pulled pork, geroosterde groenten, 
friet en diverse sauzen 

 Papa Hemingway’s Special Mega Burger  17,00
       Black Angus Beef (250 gr), vers gebakken bol, sla, kaas, uienringen, 

bbq-saus en chipotlemayo 
 Enchilada  18,00

       Bloemtortilla gevuld met gegrilde groenten, champignons, kidneybonen, mais 
en tomaat. Overgoten met tomatensalsa en kaas  

Charcuteria
1   Jamón Serrano  6,00

Gedroogde ham uit Andalusië
2   Mediterrano  5,50

Gedroogde worst met knoflook en kruiden
3   Chorizo Picante  6,00

Gekruide pikante chorizo worst
4   Manchego 5,50

Licht pikante en zoute schapenkaas uit La Mancha 
5   Queso de Granjero 5,50

Spaanse boerenkaas met tomaat en olijven
6   Charcuteria  12,50

Verschillende Spaanse vleeswaren en kaassoorten

Classicos Hemingway’s
7   Albondigas  6,00

Rundergehaktballetjes, tomatensaus, knoflook, spaanse peper
8   Queso de Cabra  6,00

Geitenkaas gegratineerd met honing en notencrumble
9   Alitas de Pollo  6,00

Krokant gefrituurde kippenkluifjes met Jamaicaanse BBQ-saus
10   Gambas al Ajillo  6,50

Kleine gamba’s gebakken in knoflookboter
11   Butterfly  6,00

Gefrituurde butterflygarnalen met chilisaus
12   Sticky Icky Chicken  6,25

Pikant gemarineerde kippendij met smokey goodness
13   Ensalada de Bodequita  5,75

Hemingway’s avocadosalade, limoen, gembersiroop en nacho’s

Pan y Aperitivos
Pan Habana - Stokbroodje met aioli en tomatentapenade 4,75

Cheesy cheesy cheesy bread - Huisgebakken knoflook-kaasbrood 6,75
Pan Trinidad - Warm breekbrood met aioli, kruidenboter en tomatentapenade 6,75

Aceitunas - Gemarineerde olijven met knoflook en basilicum 4,50
Nueces - Schaaltje huisgebrande noten 5,50

Hemingway’s Nacho’s
Onze beroemde huisgemaakte nacho’s met cajunkruiden

Nacho’s Classicos - Onze klassieker! Homemade nacho’s met kaas, tomatensalsa, guacamole en crème frâiche 7,50
Cajun Chicken Nacho’s - Homemade nacho’s rijkgevuld met o.a. sticky chicken, bbqsaus, cajunkruiden, pico de gallo 8,75

Nacho’s el Grande - Extra grote portie Cajun Chicken Nacho’s als hoofdgerecht of voor een groter gezelschap 15,00 
(ook vega mogelijk)

Tapas frias
14   Caprese  6,00

Mozzarella met tomaat en basilicum
15   Mexican Spicy Chicken Wrap  6,25

Chilitortilla met sla, kip, jalapeno en guacamole
16   Cerdo Sabroso  6,50

Soft tortilla, pulled pork, rauwkost, uitjes en chipotle mayo
17   Falafel  5,50

Soft tortilla met falafel, rauwkost en tzatziki
18   Setas  6,00

Knoflookchampignons in romige saus met peterselie
19   Enchilada Chorizo  6,50

Miniwrapjes gevuld met chorizo, roomkaas en rucola
20   Enchilada Berenja  5,75

Vegan miniwrapjes gevuld met groene asperges, 
gegrilde aubergine en zontomaat

21   Ensalada  5,00
Salade met zoetzure komkommer, ui en feta

Tapas caliente
22   Brocheta de Lomo  7,50

Spiesjes varkenshaas met chimichurri
23   Calamares  5,75

Krokant gefrituurde inktvisringen met citroen en aioli
24   Pescados  6,75

Gemarineerde en gekruide zalm uit de oven
25   Patatas Bravas  5,50

Aardappeltjes met pittige saus en aioli
26  Tortilla dulce  5,75

Tortilla van zoete aardappel en manchego
27   Croquetas Chorizo  6,00

Chorizokroketjes met groenekruidenmosterd
28   Spareribs de Santiago  7,50
Heerlijk malse ribbetjes met aioli

29   Maizzzz  4,50
Maiskolfjes met honing

Tapas

             Tablero “Hemingway’s”  (vanaf 2 personen)

Tapas y Mas  13,50 p.p.
Uitgebreide proeverij van wisselende vegetarische, vis en vlees tapas (chef’s choice)
- perfect als voorgerecht om vervolgens nog wat tapas of een hoofdgerecht te nemen -  

        



Hemingway´s CubaHemingway´s Cuba
MenukaartMenukaart

-Raciones,Tapas & Cocktails--Raciones,Tapas & Cocktails-
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!

Postres
           Che’s Cigarro  7,75

Chocoladebrownie met een “sigaar” gevuld met chocolademousse
 en vanilleijs 

              Pornstar Martini Cheesecake  7,75
Cheesecake van passievruchten, vanille en passoa 

 Pastel de Platano  7,75
Bananen-chocoladecake met kaneelijs 

  Sorbetta  2,50 per bol
Keuze uit framboos, vanille, limoen, kaneel en chocolade

(geserveerd met slagroom en kletskop)
              Gran’Havana (vanaf 2 personen)  8,75 p.p.

Proeverij van bovenstaande desserts 


