
Vega 
Olijven.                                                        4,50                                                           
Gemarineerd in knoflook 

Pan con aioli          5,50 
Vers brood met aioli  

Patatas Bravas                                          5,50 
Gebakken aardappeltjes met brava saus 

Zoete aardappel friet                               6,50 
Met truffel mayo 

Mozzarella Sticks                                     6,75 
In een krokant jasje met dip (6) 

Bruschetta                                                 7,50 
Gesneden brood met tapenade en  
kaas uit de oven (3) 

Cheetos Mais                                              7,50 
Maiskolfjes gedipt met roze Cheetos crunch 

Jalapeños poppers          8,50 
Crispy cream cheese jalapeños met dip (6) 

Manchego Romero                                      7,25 
Spaanse schapenkaas (6) 

Pimientos de padrón                                  7,25 
Gebakken Spaanse zoete pepertjes met  
zeezout & balsamico 

Burrata           9,75 
Romige mozzarella met tomaatjes,  
pijnboompitten en pesto 

Nachos Cheese  / of vegan Cheese          9,75 
Met gesmolten kaas uit de oven en sausjes 

Queso Fundido                                           10,25 
camembert uit de oven (gesmolten)  
met brood om te dippen 

 

Tapas Towers      

Rosey’s Deluxe Tower (2/3p)                   39,50                                        
Patatas bravas, pollo al ajillo, olijven,  
pan con aioli, dadels con bacon,  
rib fingers, calamares, mini nachos 

Vega Tower (2/3p)                                     27,50       
Pimientos, manchego, olijven,  
mozzarella sticks, jalapeños poppers,  
patat bravas 

Pinchos tower                                           27,50 
Tapas op brood met een stokje!  
Laat je verassen door de chef met een mix  
van vis/vlees/vega gerechten (10 stuks) 

Planken 
Dutch Glory                                              19,75 
Een variatie van Hollandse snacks met  
mini frikandellen, bitterballen, mini 
kaassoufflés, vlammetjes   
en sausjes (20 stuks) 

Bourgondische plank                               23,75 
Bruschetta, serranoham, manchego,  
olijven, broodje met aioli 

Allergenen / dieet wensen? Vraag onze bediening                      

Vis  
croquetas de camarones                           8,25 
Garnalen kroketjes(4) 

Calamares                                                   8,75 
Verse gefrituurde inktvis met aioli 

Gamba’s Pil Pil                                          12,50 
Gamba’s gebakken in knoflook en  
rode peper en brood om te dippen 

Vlees  

Spaans vlees plankje                                8,50 
Seranoham, Iberico truffel fuet en Chorizo  

Croquetas con chorizo                              8,25 
Chorizo-kroketjes (4) 

Croquetas de Jamon                                   8,25 
Ibérico ham-kroketjes (4) 

Empanadilla pollo                                     7,25 
Mini pasteitjes met kip vulling (4) 

Albonidgas                                                 7,75 
Gehaktballetjes in tomatensaus (8) 

Datiles con bacon                                      7,50 
Gebakken dadeltjes met bacon (8) 

Pollo al ajillo          8,25 
Kippenboutjes gebakken in knoflook (6) 

sticky Wings                   8,50 
Kip vleugels in een huisgemaakte marinade (6) 

Rib Fingers                                                11,50 
Malse Ibérico rib fingers (6) 

Nachos todos deluxe                               13,50 
Met zwarte bonen, gehakt, gesmolten kaas  
en sausjes 

Single Tapas

https://favorflav.com/nl/recipes/croquetas-con-chorizo/
https://bettyskitchen.nl/croquetas-de-jamon/


M a i n s  
Classic Cheese Burger & Frites.           16,50 
Irish beef 180gr, bacon, cheddar, sla, ui, 
gemarineerde augurk relish, BBQ saus & frites 
(Ook vega of vegan mogelijk)  

Crispy Chicken burger & Frites             17,50 
Kip burger 200gr, jalapeños, tortilla,  
guacamole, sour cream, sla, tomaat, komkommer,  
ui & frites 

Street Taco’s                                            16,50 
Twee soft taco’s gevuld met kaas, rijst, mais,  
zwarte bonen, sour cream en vulling: kip,  
vega-kip, gehakt, barbacoa | Gamba (+3) 

Loaded Frites                                           15,75 
Friet met gesmolten kaas uit de oven met  
topping. Keuze uit: Pulled chicken met bbq  
saus of vega kip met bbq saus (v)  
(ook vega of vegan mogelijk) 

Carta 

Rosey’s 
Tapas Y mAS 

Friday & Saturday 
Funky latin house & disco by DJ’s 

25% discount on all cocktails & gin!  
From 22:00 - 02:00 

After diner 

Churros met ijs                                           7,50 
Churros met kaneelsuiker, chocoladesaus en een 
bolletje ijs 

Cheesecake van de dag                              7,50 
Verse cheesecake met slagroom 

Special coffee, cocktails, shotjes? 
Vraag de bediening 

FOLLOW US  
@ roseyszaandam 
www.roseys.nl 
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