
De Spaanse keuken is een van de beste keukens 
ter wereld. Eenvoudige, maar pure en smaakvolle 
gerechten. Bij BasQ Kitchen serveren wij de beste 
Spaanse gerechten, zoals u die nog niet eerder hebt 
geproefd.  

De volgende menu’s zijn speciaal voor u samengesteld. 
Een combinatie van warme en koude gerechten. Een 
variatie aan Spaanse smaken, zo is er voor ieder zijn/
haar smaak iets. De menu’s zijn gebaseerd op het 
‘shared dinning’ principe. De gerechten worden zo 
voor u geserveerd dat u samen alles met elkaar kan 
delen en proeven.

Graag horen wij van u welk menu het beste bij u 
past. Mochten er specifieke wensen zijn dan kunnen 
wij dit in overleg altijd voor u aanpassen.

BasQ Kitchen
Grote Markt 188 (unit 117)

3011 PA Rotterdam
Tel: +31 (0)10 4140099  |  Email: markthal@basqkitchen.nl 

Web: www.basqkitchen.nl
Openingstijden: dagelijks 12:00-23:00

GROEPSMENU’S

WE LOVE SERVING YOU

THE BEST SPANISH FOOD



Heeft u een allergie? Meld het ons 

KOUDE TAPAS / PINTXOS
shared dining

PAN TOSTADO CON TOMATE
Gegrild brood met tomaat en extra virgin olijfolie

CECINA 
Runderham met rozemarijn olijfolie

WARME TAPAS / PINTXOS
shared dining

MILHOJAS
Laagjes van aubergine, courgette en tomaat met 

knoflooksaus

PATATAS BRAVAS
Gefrituurde aardappelen met pittige tomatensaus en alioli

CALAMARES RABAS
Gefrituurde inktvis met alioli

ALBONDIGAS DE TERNERA 
Runder gehaktballetjes met gebakken paddenstoelen 

geserveerd in een vleesjus

LOMO DE BUEY
Gegrilde runderentrecote met aardappels en 

gegrilde Piquillo paprika

LUNCH

Gazteiz Amaiketako
 15,00 p.p.



Heeft u een allergie? Meld het ons 

KOUDE TAPAS / PINTXOS
shared dining

PAN TOSTADO CON TOMATE
Gegrild brood met tomaat en extra virgin olijfolie

CECINA 
Runderham met rozemarijn olijfolie

ENSALADA TXIKI
Kleine salade

WARME TAPAS / PINTXOS
shared dining

CROQUETA DE GAMBAS
Huisgemaakte garnalenkroket

CALAMARES RABAS
Gefrituurde inktvis met alioli

PATATAS BRAVAS Y ALIOLI
Gefrituurde aardappelen met pittige tomatensaus en alioli

ALBONDIGAS
Runder gehaktballetjes met paddenstoelen geserveerd in 

een vleesjus

SECRETO IBERICO ASADO CON MIEL
Gegrilde Iberico varkensfilet met honing

LOMO DE BUEY
Gegrilde runderentrecote met aardappels en 

gegrilde Piquillo paprika

LUNCH

Donosti dos Amaiketako
 20,00 p.p.



Heeft u een allergie? Meld het ons 

DINER

Gazteiz AfaRI
 25,00 p.p.

KOUDE TAPAS / PINTXOS
shared dining

PAN TOSTADO CON TOMATE
Gegrild brood met tomaat en extra virgin olijfolie

CECINA 
Runderham met rozemarijn olijfolie

TARTAR DE SALMON
Tartaar van zalm met krokante kruimels en piparraksaus

ENSALADA TXIKI
Kleine salade

WARME TAPAS / PINTXOS
shared dining

DESSERT
één keuze per gast

PATATAS BRAVAS
Gefrituurde aardappelen met pittige tomatensaus en alioli

CROQUETAS DE GAMBAS
Huisgemaakte garnalenkroket

CALAMARES RABAS
Gefrituurde inktvis met alioli

ALBONDIGAS
Runder gehaktballetjes met paddenstoelen geserveerd in 

een vleesjus

SECRETO IBERICO ASADO CON MIEL
Gegrilde Iberico varkensfilet met honing

LOMO DE BUEY
Gegrilde runderentrecote met aardappels en

gegrilde Piquillo paprika

CHEESECAKE
Onze versie van cheesecake in een glas met amandel 

crumbe, crème van Idiazabal, Parmezaan en geitenkaas, 
frambozenschuim en koekjesijs

TORRIJAS
Baskische broodpudding met vanille-ijs



Heeft u een allergie? Meld het ons 

KOUDE TAPAS / PINTXOS
shared dining

ACEITUNAS
Olijven

PAN CON TOMATE
Gegrild brood met tomaat en extra virgin olijfolie

JAMON IBERICO 
Ham van het zwarte Iberische varken

TARTAR DE SALMON
Tartaar van zalm met krokante kruimels en piparraksaus

ENSALADA TXIKI
Kleine salade

WARME TAPAS / PINTXOS
shared dining
PATATAS BRAVAS

Gefrituurde aardappelen met pittige tomatensaus en alioli

CROQUETA DE GAMBA 
Huisgemaakte garnalenkroket

CALAMARES RABAS
Gefrituurde inktvis met alioli

PULPO A LA GALLEGA
Gekookte octopus met gekonfijte aardappels en  

gerookte paprikapoeder 

ALBONDIGAS
Runder gehaktballetjes met paddenstoelen geserveerd in 

een vleesjus

SECRETO IBERICO CON MIEL
Gegrilde Iberico varkensfilet met honing

LOMO DE BUEY
Gegrilde runderentrecote met aardappels en 

gegrilde Piquillo paprika

DINER

DONOSTI AfaRI
 30,00 p.p.

DESSERT
één keuze per gast

CHEESECAKE
Onze versie van cheesecake in een glas met amandel 

crumbe, crème van Idiazabal, Parmezaan en geitenkaas, 
frambozenschuim en koekjesijs

TORRIJAS
Baskische broodpudding met vanille-ijs



Heeft u een allergie? Meld het ons 

KOUDE TAPAS / PINTXOS
shared dining

ACEITUNAS
Olijven

PAN CON TOMATE
Gegrild brood met tomaat en extra virgin olijfolie

JAMON IBERICO 
Ham van het zwarte Iberische varken

QUESOS
Selectie van ambachtelijke Baskische kazen

TARTAR DE SALMON
Tartaar van zalm met krokante kruimels en piparraksaus

ENSALADA TXIKI
Kleine salade

WARME TAPAS / PINTXOS
shared dining

TXULETA DE TERNERA
shared dining

PATATAS BRAVAS
Gefrituurde aardappelen met pittige tomatensaus en alioli

CALAMARES RABAS
Gefrituurde inktvis met alioli

PULPO A LA GALLEGA
Gekookte octopus met gekonfijte aardappels en  

gerookte paprikapoeder 

SECRETO IBERICO CON MIEL
Gegrilde Iberico varkensfilet met honing

CÔTE DE BOEUF RUBIA GALLEGA - CA. 1000 GR
Gegrilde rundersteak met bot. Een typisch gerecht uit 

het Baskenland. Wij serveren de steak met een hot stone 
plateau, zodat deze naar eigen voorkeur te bereiden is

DINER

BILBO AFARI
 35,00 p.p.

DESSERT
één keuze per gast

CHEESECAKE
Onze versie van cheesecake in een glas met amandel 

crumbe, crème van Idiazabal, Parmezaan en geitenkaas, 
frambozenschuim en koekjesijs

TORRIJAS
Baskische broodpudding met vanille-ijs




