
TAPAS & 
Entradas
1   Migas   5,75
    Sla, gebakken paddenstoelen, px uitjes, spinata romana

2   Costillas   7,25
    Supermalse ribbetjes, kruidige strijksaus, romige aioli  

3   Queso   6,75
    Trio van kaas; brie met honing en koffie, toast met 
     manchego en peer, scone met lemon curd en mahon

4   Falafel   5,75
    Tortilla falafel met huisgemaakte kimchi en yoghurt

5   Merquez   6,50
    Merquezworstjes van lamsvlees met paprikasaus, ei 
      en pul biber 

6   Carrillera de cerdo Ibérico   8,50
    Zachtgegaarde Ibericowang geserveerd met zoete aardappel
      en komijnzout

7   Burrata  6,75
    Zeer romige mozzarella met ovengedroogde tomaat, 
      balsamico en basilicum

8   Datiles   6,00
    Medjouldadels, gekarameliseerde buikspek

9   Gambas al ajillo    7,00
    Hele gamba’s met knoflook, olie en spaanse peper

10  Calamaris   6,75
    Gefrituurde inktvis, citroen en aioli

11  Croquetas   7,50
    Heerlijke kroketjes van chorizo met groene kruidenmosterd

12 Quesadilla   5,75
    Quesadilla, tomatensaus, basilicum en mozzarella

13 Coliflor   5,50
    Met roomboter gepofte bloemkool, tahin en noten

14 Patatas a la brava   5,00
    Gefrituurde aardappeltjes, salsa brava, kerriemayonaise  

15 Sopa del dia   5,00
    Soep van de dag

16 Caracoles   6,50
    1/2 dozijn wijngaardslakken in heerlijke kruidenboter

17 Kofta   6,50
    Gekruid rundergehakt met krokante gingerbread en tahin

Om alvast te beginnen !
Pan   5,50
· Grote pitabroodjes, aioli en pittige hummus.
Queso y carne   8,75 p.p.
· Plateau met verschillende vleeswaren en kaassoorten.
Nacho’s   6,50
· Nacho’s, mais, kidney bonen, tomaat, creme fraiche, cheddar   
  

Cocktails & 
Aperitivos
Aperitief         

Hugo - prosecco, vlierbloesems, munt, citroenschil    5,00
Agua de Valencia - sinaasappel, wodka, gin, prosecco   5,00
Negroni - campari, martini rosso, gin, sinaasappel   7,50
Aperol Spritz - aperol, prosecco, sinaasappel, soda   5,00

Gin & Tonics          
Tanqueray Ten gin, citroen, Fever Tree tonic   8,00
Bombay gin, komkommer, Fever Tree tonic   8,00
Tanqueray gin, grapefruit, Fever Tree tonic   8,00
Gordon’s gin, gember, citroen, rozemarijn, tonic   8,00 

Cocktails         
Mojito - rum, limoen, suiker, munt, sodawater   8,00
Cuba Libre - rum, limoen, cola   7,50
Split - licor 43, jus d’orange, melk   7,00

Sangria    glas 4,50 - 1/2 liter 9,00 - liter 17,00
Sangria - rode wijn, verschillende dranken en vruchten

Alcoholvrij    
Virgin mojito - limoen, suiker, munt, soda, appelsap 7,00
Virgin hugo - vlierbloesem, munt, citroen, sprite   4,50
Pimento - gemberbier, gembertonic, chili en spices  5,00

Heeft u een voedselallergie?  Meld het ons.

Tapas y mas    16,75 p.p.  (vanaf 2 p.)

Proeverij van tapas en voorgerechten
· Lange plank met een uitgebreide 
  voorgerechten proeverij van door onze
  chef geselecteerde warme en koude tapas.

Informatie 
& Reserveringen

Tel: 050-3603666
restaurant.moro@viavecchia.nl
www.morogroningen.nl

High Tea &                        snacks
Snacks
Bolas de Moro   5,50
· Bitterballen met mosterd, 8 stuks.

Fuego de Moro   6,00
· Portie vlammetjes met chilisaus.

Patatas fritas   4,00
· Friet met kerriemayonaise

High...
High Tea Moro   17,50 p.p.
· Uitgebreide High Tea met als eerste een glas cava of verse jus. 

High Tea Mediterraneo   18,50 p.p.
· Hartige High Tea met als eerste een glas cava of verse jus.

High Sangria   25,00 p.p.
· 1 liter karaf Sangria (per 2p.) met een selectie van verschillende 
tapas.

High Wine   25,00 p.p.
· 6 proefglazen wijn geserveerd met bijpassende tapas. 
      



Moro
Proeverijen tapas, voor- en hoofdgerechten
Geserveerd in 3 of 4 gangen    
Heeft u een voedselallergie?  Meld het ons.

Eerste ronde
- Wisselende soep, Griekse pita en olijven

Tweede ronde
- Een proeverij van verschillende koude tapas en 
  voorgerechten met o.a. quesadilla, migas salade en
  manchego

Derde ronde 
- Proeverij van warme tapas en hoofdgerechten
  met o.a. bravas, vis, tajine van kip en beignets, 
  geserveerd met couscous en salade 

Vierde ronde 
- Proeverij van nagerechten
   of
- Koffie/thee met zoetigheden of een likeurtje

Menuprijs (1e, 2e, 3e ronde)          - 27,50 p.p.
Menuprijs (1e, 2e, 3e, 4e ronde)      - 32,50 p.p.

Menu’s  &                 Suggesties        
(vanaf 2 personen)

POSTRES
Trufa de licor 43 “on the rocks”  7,75
· Liquor 43 truffels ‘on the rocks”(heerlijk bij de koffie)

Churros   6,75
· Gefrituurde churros met poedersuiker en chocoladedip.

Coupe Moro   6,75
· Vanilleijs, chocoladesaus, slagroom en gezouten karamel

Frozen sangria   6,75
· Scropino van sangria tinto

Crema Catalana   5,50
· Creme brulee met vanille.
   
Grand Dessert (vanaf 2 personen)   9,50 p.p.
· Proeverij van nagerechten. 
  Wijntip: Moscatel Oro, Torres   5,00 per glas

Vraag naar onze kaart voor 
koffiespecialiteiten en heerlijke likeurtjes 

PLATOS & 
Principales
Solomillo de ternera con ajo   21,50  

· Entrecote van de grill met gepofte knoflook en paprikasaus, 

   geserveerd met friet en kerriemayonaise

Costillas   20,50   
· Supermalse spareribs, pittig gemarineerd, zacht-romige aioli,
   geserveerd met friet en kerriemayonaise.
  

Pescado del día   18,50  
· Vraag de bediening naar het visgerecht van de dag. 

Buñuelos de patata dulce   17,50   
· Beignets van zoete aardappel, krokante frito van geitenbrie,
   bosui en kruidige tomatenjam

Confit byaldi   17,50   
· Variatie op de bekende ratatouille, dakpansgewijs, met 
   paprika vinaigrette.

Hoofdgerechten worden geserveerd met couscous en harissa.

Acompañamiento
· Friet met kerriemayonaise   2,75

· Patatas a la brava   3,75

Specials 
Tajines
Onze tajines worden geserveerd met couscous, harissa 
en een frisse salade

Tajine pollo   16,50   
· Tajine van kip, ras el hanout, zoete aardappel, pompoen
   kikkererwten, artisjokharten en gember 

Tajine pescado   17,50   
· Tajine van verschillende soorten vis, schaal en schelpdieren, 
   venkel en andere groenten.

Tajine vegetariano   15,50   
· Tajine van abrikoos, gember, kikkererwten, zoete aardappel
   en olijven  

Paëlla
Paella   17,50   
· Klassiek Spaanse paella met geurende rijst, gekruide kip
   mosselen en hele gamba’s 


