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Inleiding

Met deze tapasroute krijg je een indruk van de verschillende soorten tapas
in Valencia en krijg je de kans deze allemaal te proeven. In de routes vind je
een korte uitleg over de restaurants, de lekkerste tips van het menu en handige zinnetjes in het Spaans.
Handig om te weten
In deze gids zitten drie routes. Route 1 door het oude centrum van
Valencia, route 2 door de chique wijk Canovas en route 3 door de gezellige wijk
Ruzafa. Handig om te weten is dat de routes bestaan uit:

1) ROUTE
Bij de ROUTE kun je telkens een beschrijving van de
route vinden. Zowel het woord ‘calle’ als het woord
‘carrer’, betekent ‘straat’.
2) INFO
Onder INFO kun je wat achtergrondinformatie vinden over het restaurant of barretje. Hierbij staan
een aantal aanraders om te bestellen van de kaart.
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Kaart van de route

Tips

Voor iedere route vind je een
plattegrond van de volledige route.
Per pagina vind je een plattegrond
van de desbetreffende straten.

> Je kunt de wandelroute
natuurlijk in 1x doen, maar ook
een idee is om op een ander
moment weer verder te gaan.
> Ook kan je natuurlijk de
wandelroute doorkijken en
gewoon een leuk boetiekje,
een gezellig terras of lekker
restaurantje opzoeken.
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Woordje Spaans

Tijdens de tapasroute is het natuurlijk handig om een aantal woorden en zinnen
te kennen in het Spaans, zodat je gemakkelijk kunt bestellen! Bijvoorbeeld dat je
alle gerechtjes tegelijk wilt of juist één voor één. Met de onderstaande woordenlijst red jij je makkelijk tijdens de tapasroute en de rest van de vakantie tijdens
diner.
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Eetgerei

Uitspraken

Bestek - Cubiertos
Vork - Tenedor
Lepel - Cuchara
Mes - Cuchillo
Servet - Servilleta
Glas - Vaso
Tafel - Mesa
Menukaart - Carta

Proost - Salut
Eetsmakelijk - Que aproveche

Eten & drinken

Handige zinnen

Brood - Pan
Vlees - Carne
Vis - Pescado
Groente - Verdura

Een tafel voor ... personen - Tienes una
mesa para ... personas
Zonder gluten - Sin gluten
Vegetarisch - Vegetariano
De rekening - La cuenta, por favor
Om te delen - Para compartir

Bier - Cerveza
Witte wijn - Vino blanco
Rode wijn - Vino tinto
Rose wijn - Rosado
Huiswijn - Vino de la casa
Water - Agua
Met bubbels - Con gas
Zonder bubbels - Sin gas
Frisdrank - Refresco
Koffie - Café americano

Tapasroute Centrum
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Central Bar
ROUTE

Vervolg je weg rechtdoor totdat de
straat uitkomt op een kruising van
wegen, volg de bocht en sla hier linksaf
de straat Avenida de Maria Cristina in.
Wandel rechtdoor en je komt nu uit bij
de Mercado Central (aan je linkerhand)
met daarin de Central Bar op Plaça del
Mercat.

2. Mercado Central - Central
Bar
Wanneer je deze tapastour tijdens
de lunch loopt, is het zeker de moeite
waard om even de markt in te stappen.
Niet alleen vanwege haar pracht
en levendigheid, maar ook omdat
zich hier Central Bar bevindt. Dit is
een hippe bar van de Valenciaanse
sterrenchef Ricard Camarena waar je
even heerlijk een hapje kunt eten en
wat kunt drinken. Aanraders zijn de
huisgemaakte kipkroketjes (Croqueta
de pollo asado €1,40), de patatas bravas
(aardappeltjes €5,25) en een andere
lekkere, vegetarische optie is aubergine
met soja en miso (Berenjena con soja
y miso €3,70). Voor de liefhebbers van
een glaasje bubbels, goed nieuws, de
cava is hier lekker fris en droog en heeft
fijne bubbels.
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Tapasroute centrum

Locatie: In de Mercado Central - Website |
Openingstijden: ma t/m za 08:00 – 15:00

Life without tapas
is like a heart
without love
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Tapasroute Canovas
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Tapasroute Ruzafa

Op zoek naar nog meer bijzondere Spaanse bestemmingen?
Kijk dan op...
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Deze route is met veel plezier en de
grootste zorg samengesteld door

Calle Conde de Salvatierra 21, puerta 10
46004 Valencia
info@verrassendvalencia.nl
www.verrassendvalencia.nl
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