


Kemia La Sqala | een salade selectie van de chef vol zon en smaak

Tchouktchouka | mix van geroosterde pepers en gepelde tomaten

Zaalouk | klassiek aubergine salade

Aceitunas Marinadas | bakje spaanse olijven

Manchengo | pittige schapenkaas

Falafel | gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten

Couscous Salade | tarwegriesmeel en seizoensgroenten 

Champignones al Ajillo | champignons in knoflookolie uit de oven 

Judías blancas | witte bonen in warme tomatensaus

Patatas Canarias | krieltjes in charmoulasaus

Croquetas de Queso | kaaskroketten 

VEGGIE TAPAS

€ 13,00

€   7,00

€   7,00

€   4,00

€   6,00

€   6,00

€   7,00

€   6,50

€   6,50

€   6,00

€   7,00

Alle vegetarische tapas zijn bereid met oog voor mens en dier.  
Heeft u speciale wensen of voedselallergiën, laat het uw gastvrouw of -heer weten. 



VLEES TAPAS

Buñuelo de Pollo | gegrilde kipfilets beignet

Pincho’s y pimienta | gemarineerde kipspiesjes met paprika

Pollo al Ajillo | kippenvleugeltjes uit de oven met knoflookolie en kruiden

Jamon Serrano con Cabrales | Serranoham met gesmolten kaassaus

Chwaa | gegrilde lamsspiesjes met komijn

Kebab magdor | stooftajine van mals rundvlees in romige uiensaus

Tap-Tajine Kefta | gehaktballetjes met ei

Tap-Tajine Kip | kippendij met aardappelen en olijven

Tap-Couscous | van tarwegriesmeel met groenten en vlees of kip

€   9,00

€   8,00

€   8,00

€   7,00

€ 10,00

€ 11,00

€   9,00

€ 10,00

€ 12,00

 
Heeft u speciale wensen of voedselallergiën, laat het uw gastvrouw of -heer weten. 



VIS TAPAS

Buñuelo de Calamar | inkvis beignet 

Mejillones | mosselen in tomatensaus met rasshanout                                                 

Almejas | venusschelpen in een gebonden citroensaus

Tortilla Española | Spaanse tortilla met tonijn                                                 

Gambas al Ajillo | geroerbakte gamba’s in pikante saus                                 

Batbout Relleno | zacht brood gevuld met citroen tonijncreme

€   8,50

€   7,00

€   9,00

€   8,00

€ 11,00

€   9,00

 
Heeft u speciale wensen of voedselallergiën, laat het uw gastvrouw of -heer weten. 



TAPAS “LA SQALA” SPECIALITEITEN

Kazdal con pollo | platbrood met gekruid kipfilet

Kazdal con carne | platbrood met gepeperd gehakt

Kazdal con Merguez | platbrood met worstjes uit Noord Afrika 

Batbout relleno | zacht brood gevuld met gerookte kipsalade

Couscous | tarwegriesmeel met zeven warme groenten

Pastilla | zoete pastei van filodeeg, kip, knapperige  amandelen

Pastilla | pastei van filodeeg gevuld met zeevruchten en mihoen

Harira | rijkgevulde Marokkaanse soep

€   5,50

€   5,50

€   5,50

€   8,00

€ 14,00

€ 10,00

€ 12,00

€   7,00

 
Heeft u speciale wensen of voedselallergiën, laat het uw gastvrouw of -heer weten. 



La Sqala wil u kennis laten 
maken met deze mix van 
smaken en het plezier van 
proeven van de verschillende 
kleuren.

Wij doen dit in een sfeer van 
reizen, huiselijke gezelligheid 
en gastvrijheid. 

U schuift letterlijk aan tafel bij 
moeders die deze authentieke 
recepten hebben uitgewerkt. 

WELKOM! 

Tapas del Mundo | LA SQALA
Sqala is vooral een 
samensmelting van 
smaken uit Zuid-Europa 
en Noord-Afrika. 



DESERT TAPAS

DRANKEN
&



Mini baghrir
duizend gaten pannenkoeken 
met amlou amandelpasta

Pastéis de Nata
Portugees roomtaartje

Galletas marroquíes
assortiment Marokkaanse koekjes

Jawhara
melkpastilla, amandelen en 
oranjebloesem 

Medjoul dallies
dadels gevuld met pindakaas 
omhuld met donkere chocolade 

Helado de la Sqala
twee bolletjes ijs seizoenensmaak 
met slagroom 

Torta del dia
taart van de dag 

€   8,00
 

€   8,00

€   7,00

€ 10,00 
 

€  6,50
 
 

€   7,00
 

€   7,00

Hertog Jan 0% 
Hoegaarden wit 0%
Hoegaarden radler 0% 
Hertog Jan pilsener 5,1% 
Leffe blond 6,6% 
Karmeliet triple 8,4%

Pepsi cola
Pepsi Max
Fanta
Orangina
Sprite
Schweppes Agrume
Schweppes Ginger
Limonade
Perrier plat
Perrier bruisend

Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso
Koffie Courmand
Thee diverse smaken

Marrokans muntthee  
potje klein - potje groot

€   3,20

€   3,40

€   3,50

€   3,50

€   4,00

€   4,50

€   2,65

€   2,65

€   2,65

€   2,65

€   2,65

€   2,65

€   2,65

€   2,65

€   2,65

€   2,65

€   2,60

€   2,80

€   2,80

€   2,60

€   9,30

€   2,50

 
€   5,00 - 8,00



Droge witte wijn, frisse variant 
Frankrijk, Croix Sauvignon blanc 
glas € 4,50 / fles € 26,00
Zuid Afrika, Drostdyhof Sauvignon blanc 
glas € 4,50 / fles € 26,00

Droge witte wijn, krachtigere variant
Frankrijk, Croix Chardonnay 
glas € 4,50 / fles € 26,00 
Zuid Afrika, Drostdyhof Chardonnay 
glas € 4,50 / fles € 26,00 

Rosé 
Frankrijk Monteclain Grenache 
glas € 4,50 / fles € 26,00 
Frankrijk. Croix Syrah 
glas € 4,50 / fles € 26,00 

Rode wijn, soepel 
Frankrijk, Croix Merlot 
glas € 4,50 / fles € 26,00 
Zuid Afrika, Drostdyhof Merlot 
glas € 4,50 / fles € 26,00 

Rode wijn, voller krachtig 
Frankrijk, Croix Cabernet Sauvignon 
glas € 4,50 / fles € 26,00 
Argentinië, Viva la vida, Shiraz Malbec 
glas € 4,50 / fles € 26,00


