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NEDERLANDER 
 
 

 
 

CALMA CHICHA 
atmosferische situatie op zee, waar de 

afwezigheid van wind en golven navigatie 
onmogelijk maakt 

 
RESERVAS: 

928 760 714 

WWW.RESTAURANTECALMACHICHA.COM 
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Onze voorgerechten en salades 

Gestoofde octopus met assortiment van Canarische mojos, zwarte aardappelen op gezouten kruimels van zijn inkt..15,50€ 

Gebakken gambas in gember en koriander met limoendruppels, op een emulsie van knoflook en chili…..13 

Verse vis- en passievruchtceviche, met avocadotartaar, gekonfijte cassave, zoete aardappel en gepofte maïs…13,50 

eend foie gras met cacao tranen, limoenkaviaar, amarettodruppels en knapperig kruidenbrood...13,50 

Carpaccio van tonijn op tomatenpulp, met vinaigrette van appel, gember en pijnboompitten, groen mosterdijs….12,50 

Gerookte sardines met verse vijgen, gekonfijte  druiven in rode wijn en olijfolie kaviaar, op een bedje van kokosnoot ajoblanco en limoen keffir …11,50 

 hertencarpaccio gemarineerd in wilde kruiden met krullen van ganzenlever, vijgenvinaigrette en geroosterd maïspoeder …12,50 

Burrata met texturen van tomaten, groentespruiten en parels van olijfolie van eerste persing....11€ 

Lawwe salade van groenten , op een bedje van hummus en  crumble van rode biet, arganolie en tonkaboonschuim…….12 

vanaf zee ...... Onze vis 

Verse lokale vis  gekookt op lage temperatuur,  gekonfijte zoete aardappel, gearomatiseerde gofio en visbouillon en koriander….21 

 gegrilde sint-jakobsschelpen gehuld in Iberisch varkensvlees, op quinoa, met microgroenten en gearomatiseerde pompoenpuree …18,50 

Inktvis gevuld met foie en truffe risotto op een soepje van uiencrème en inktvisinkt, knapperige basilicumcake….19,50 

Geroosterde kabeljauwlende met gestoofde gamba's op een saus "ajoarriero".…20 

Tonijntartaar met framboos, munt- en gemberdressing, op couscous van biet.…19,50 

Onze beste vlees 

Gegrilde Galicische ossenhaasbiefstuk, met truffelkrullen en gerookte zoutvlokjes…..25 

Lamsgehaktballetjes met oosterse kruiden op een bedje van gebakken champignons en eendenlever….19 

Runderwangetjes gestoofd in rode wijn en kruidnagelaroma, geglazuurd Iberisch spek, kikkererwtenpuree en gefrituurde minigroenten …19,50 

Gegrilde eend-tataki gemarineerd in miso, soja en framboos, sinaasappelwolk, malse salade van jonge blaadjes….20 

Onze versie van Steak tartar, met foie-krullen, gekookt ei bij lage temperatuur, groene mosterd, rode biet en truffel…...18 

 
Extra bijgerechten:  

truffelaardappelen,….5 
 groenten gebakken met basilicumolie,…….5 

 zwarte Canarische aardappelen met mojos……5 
 

broodjesservice…1,50 
 
 

Informeer onze medewerkers als u lijdt aan een vorm van voedselallergie 
Taxes incluided 


