
 
 
 

tapas om heerlijk van te smullen bij 
een glaasje wijn of een frisse pint 

bier 
 

 
calamari                              9,90 
mosselen                 9,90 
vongole                9,90 
sardienen 4 stuks                             9,- 
kippenboutjes                            9,90 
ribbekes                        8,- 
kippenvleugels                              9,- 
gehaktballetjes in tomatensaus            8,90 
tortilla                7,90 
patatas bravas                                 9,- 
gevulde aardappelballetjes 5 stuks              9,50 
portie olijven                4,- 
peperonata                                        9,- 
bordje jamon            13,- 
bordje chorizo                        9,- 
bordje manchego kaas          13,-  
 
 
 

T A P A S M I X (ECHT EEN AANRADER)  29,-
 minimum 2 personen    



 

 
 

 
 
voorgerechten 
 
salade van de dag       18,- 
carpaccio van rundsvlees     15,- 
 

pasta’s 
penne all’arrabiata met spek    16,- 
spaghetti vongole       19,- 
spaghetti mosselen      19,- 
spaghetti zeevruchten      23,- 
spaghetti met pesto en pijnboompitten  16,- 
tagliatelle met scampi      22,- 
macaroni a la crema       17,- 
pasta voor de vegetariers     17,- 
pappardelle met bospaddestoelen   19,- 
 
 

kindergerechten 
gehaktballetjes in tomatensaus   12,- 
kipfilet met frietjes en compôte   12,-  
frikandel met frietjes en compôte   12,- 
kleine spaghetti met tomatensaus     7,- 
kinderijsje     5,- 

 



hoofdgerechten 
 
 

 
speenvarkenkoteletjes     22,- 
argentijnse entrecote      27,- 
kippenfilet in een roomsausje    16,- 
kabeljauw         25,- 
mooi stukje zalm       19,- 
6 dikke gamba        25,- 
6 dikke scampi        23,- 
zarzuela (min 2 personen)     29,- 
rijkelijke paella (min 2 personen)   27,- 
risotto van de dag (min 2 personen)   19,- 
 
 
 
alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
brood, pasta of frietjes. 
 
 
 
 
 
 

H o p p a s aanrader van de 
chef - Een culinaire verwennerij 
 
4 hoppas – 4 gangen    35,- 
 
5 hoppas – 5 gangen    40,- 
 
6 hopppas – 6 gangen    45,- 
 



Voor de zoetebekken 
 
 
Moelleux       9,- 
 
Crema catalana    7,- 
 
Sorbet        7,- 
 
Dame blanche     8,- 
 
Sabayon        9,- 
      Enkel vanaf 2 personen 
 
Assortiment ijs     9, 



 
 
 

frisdranken 
 
chaudfontaine plat      2,30 
chaudfontaine bruis      2,30 
sprite          2,30 
coca cola         2,30 
coca cola zero       2,30 
fanta orange of lemon     2,30 
gini          2,80 
nordic mist tonic       2,30 
schweppes tonic       2,80 
icetea           2,80 
minute maid sinaasappel of appel  2,80 
tonissteiner citroen of orange  3,- 
tonissteiner naranja     3,- 
tonissteiner vruchtenkorf    3,- 
fles bruis of plat 1L            8,- 
 

wijntjes  
 
kijk op onze wijnkaart 
        



 
 

bieren op fles 
 
sezoens blond       2,80 
duvel          3,80 
la chouffe blond      3,80 
westmalle trappist      3,80 
westmalle tripel       3,80 
de koninck        2,80 
ter dolen blond       3,80 
ter dolen bruin       3,80 
desperados        4,- 
corona         4,- 
vedett          3,- 
bitburger 00 (alcoholvrij)    3,30 
 
 
 

heerlijke bieren van het vat 
 
martens pils       2,40 
liefmans kriek brut     2,80 



 
 
 
 
 
 
 
 

Aperitieven 
Cava of prosecco    zie wijnkaart  
Aperol spritz        7,- 
Porto  rood of wit       6,- 
Sherry          6,- 
Martini wit of rood       6,- 
Campari         6,- 
Tinto de verano       6,- 
Crodino alcoholvrij      4,- 
Bitterkas alcoholvrij      4,- 
Redbull         3,- 
Pisang of pasoa       6,- 
Batida de coco        6,- 
 
 
 
 
 
 

Cocktails 
Mojito          9,- 
gin tonic van het huis       9,- 
sangria         7,- 



 
 
afzakkertjes en iets sterkers 
cognac carlos I      9,- 
cognac cardenal mendossa        11,- 
whisky j&b        7,- 
whisky chivas regal     9,- 
whisky jack daniel’s     8,- 
amaretto        6,- 
baileys         6,- 
licor 43        7,- 
cointreau        7,- 
averna         7,- 
sol y sombra       6,- 
limoncello        6,- 
smeets jenever       6,- 
grappa         7,- 
bacardi        7,- 
sambuca        7,- 
havana club rum      8,- 
tequila       7,- of shot 4,- 
smirnoff wodka      7,- 
  
warme dranken 
koffie         2,50 
deca koffie        2,50 
koffie verkeerd       3,- 
espresso        2,50 
cappuccino        3,- 
diverse thee’s       2,50 


