


Cesta de Pan con mantequilla |  mandje brood van fijn griesmeel en  
karnemelk boter

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 met pit

Manchengo | pittige schapenkaas

Falafel | gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten

Couscous Salade | frisse salade met feta 

Champignones al Ajillo | champignons in knoflookolie uit de oven 

Patatas Canarias | krieltjes in charmoulasaus

Couscous | tarwegriesmeel met seizoenen warme groenten

Croquetas de Queso | mini kaaskroketten 

VEGGIE TAPAS

€   4,25 
 
 
€ 13,00

€   6,00

€   6,00

€   5,00

€   7,50

€   6,00

€   7,00

€   6,50

€   6,00

€ 12,00

€   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 | kipfilet beignet met knapperig buitenkant

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 in pittig tomatensaus

Tap-Tajine Kip | kippendij met aardappelen en olijven

€   9,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 11,00

€ 12,00

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



VIS TAPAS

Buñuelo de Calamar | inktvis beignet 

Mejillones | mosselen in tomatensaus met rasshanout                                                 

Brocheta de camarón |   twee garnalenspiezen van de grill  
met gekonfijte  limoensaus

Almejas | venusschelpen in een gebonden citroensaus

Tortilla Española | Spaanse tortilla met tonijn                                                 

Gambas al Ajillo | geroerbakte gamba’s in pikante saus                                 

€   8,50

€   7,00

€   9,50

 
€ 10,00

€   8,00

€ 11,00

 
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 

Loubia | Marokkaans bonenstoofpotje in romige tomatensaus

Pastilla | zoete pastei van filodeeg, kip, knapperige amandelen

Pastilla | pastei van filodeeg gevuld met zeevruchten en mihoen

Harira | rijkgevulde Marokkaanse soep - vegatarisch

€   5,50

€   5,50

€   5,50

€   7,00

€ 12,00

€ 14,00

€   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. 



Mini baghrir
Duizend gaten pannenkoeken
met amlou amandelpasta

Pastéis de Nata
Portugees roomtaartje

Galletas Marroquíes
Assortiment Marokkaanse koekjes

Crème à la fleur d’oranger 
Sinaasappel dessertcreme op 
smaak gebracht met oranjebloesem

Medjoul dallies
Dadels gevuld met pindakaas
omhuld met donkere chocolade 

Helado de la Sqala
Twee bolletjes ijs seizoenssmaak
met slagroom 

Naranja dulce con canelle
Zoete sinaasappel met cannelle  

€   8,00

€   8,00

€   7,00

€   6,50

€  6,50

€   7,00

€   5,50

€   7,00

€   7,50

€   7,50

€   6,50

Alle fris voor € 2,85/glas
Je kan kiezen uit: 

Coca Cola (regular & zero), 

Chaudfontaine (rood & blauw), 

Fuze tea (green & peach hibiscus), 

Finley (bitterlemmon, gingerale 

& tonic), Appelsap, Jus d’Orange, 

Poms’s, Hawai Tropical 

Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso
Double Espresso
Flat white
Latte macchiato special
Thee diverse smaken

Marrokans muntthee 
potje klein - potje groot

Diverse likeuren, whisky’s en cognac 
Vraag uw gastvrouw of gastheer naar de mogelijkheden 
en prijzen.

€   2,60

€   2,80

€   3,50

€   2,60

€   3,25

€   3,50

€   3,80

€   2,50

€   5,00 - 8,00

FrisDessert

Cocktails

Koffie/thee

Likeur / gedistilleerd

Mojito
Blanke rum, bruiswater, limoensap    

Cosmopolitan
Wodka, sinaasappellikeur,
cranberrysap

Aperol Spritz 
San Pellegrino, Aperol, prosecco 

Zaazaa (alcoholvrij)
Avocado, dadels, melk, amandelen



Wijn | wit 

Bodegas Artero Macabeo-Verdejo
Deze blend van Macabeo en Verdejo is smaakvol en 
sappig, met aroma’s van peer en abrikoos.
glas € 4,50 / fles € 26,00 

Roquende Medium Sweet
Frisse halfzoete witte wijn met tonen van 
grapefruit en rijpe ananas. 
glas € 4,95 / fles € 29,00

Agustinos Chardonnay Reserva, Chili 
Chardonnay uit de Maipo Valley, fris en evenwichtig 
van karakter.
fles € 33,00

Domaine Uby Unique Sauvignon Blanc, 
Frankrijk 
Fris en aromatisch met de geur van lychee, limoen 
en grapefruit.
fles € 35,00

Wijn | rood

Bodegas Artero Tempranillo
Deze wijn van 100% Tempranillo vergist en rijpt 
volledig op roestvrij staal.
glas € 4,50 / fles € 26,00

Castellani Duca Sargento Primitivo 
Warm en krachtig in de geur, met aroma’s van 
zongerijpt fruit.
fles € 29,00

El Molino Malbec Reserve
Fluweelzachte wijn van de koningsdruif uit 
Argentinië.
fles € 36,00

Wijn | rosé

Castilla-La Mancha, Spanje
Geconcentreerd karakter met aroma’s van rijpe 
aardbeien en bessen.
glas € 4,50 / fles € 26,00

Sangria
glas € 4,50 / karaf € 26,00

DESERT

DRANKEN
&


