BEBIDAS
Coca-cola / zero / light
Fanta / sprite / fruitsap
Sparkling fuze tea
Tonic nordic mist
Homemade ice-tea citroen
Chaudfontaine bruis / plat
1/2 liter of 1 liter
Ginger beer
Mimi's iced latté

2,4
2,4
2,4
2,4
4
2,2
4/7
4,5
3,9

BEBIDAS CALIENTES

Espresso
Deca
Koffie
Cappuccino

2,5
2,5
2,5
2,9

- melkschuim
- Slagroom/vegan slagroom

Latté

3

- Smaakje toevoegen (caramel of kokos)

Hot chocolate

+0,5

3,5

(met stukjes pure chocolade)

Honing, sinaasappel zeste

Flavored iced latté

4,2

Keuze tussen:coconut of caramel

Kinder cocktail

4,5

Met of zonder bubbeltjes - framboos en violetsiroop

Alpro barista oat

+ 0,6

Thé

3,6

van teastation - geserveerd in een kannetje - 2 kopjes

Lady earl grey
Zwarte thee, stukjes citrus, limoen, sinaasappel

I feel calm

CERVEZAS
Vedett 33cl
Vedett playa
Liefmans on the rocks
Duvel 6,6
Duvel
Trippel d'anvers
Koolputter goud
La chouffe
MC chouffe (donker)
Stella 0,0%
Liefmans 0,0%

3,6
4,2
3,9
4,2
4,2
4,5
4,5
4,4
4,4
3
3,9

Kamille, rooibos, rozemarijn, melisse

Flower garden
Rozenknopjes, aardbei, framboos, braambes

Ginger lime bio
Gember, stukjes appel, citroengras, zoethout

Chai kruiden
Kaneel, gember, kruidnagel, kamille, appel, steranijs

Verse munt
Verse gember

SHOTS & DIGESTIVES
Tequila
Mezcal
Limoncello
Sambucca
Amaretto
Cognac
Khalua

5
6,5
5
5
5
6
5

cocktails
THE CLASSICS

MUY MEXICANO

APEROL SPRITZ
LIMONCELLO SPRITZ
GIN & TONIC
LA VIE EN ROSE

8
8,5
8,5
7,5

LAZY RED CHEEKS

9,5

MARTINI BIANCO - ROSE LEMONADE

Een fruitige, zoete cocktail met vodka, framboos
en violet

STRAWBERRY DAIQUIRI

9,5

Deze komt recht uit ons slushy machine, ijskoud, zoet en
verfrissend! Op basis van witte rum, aardbeien & limoen

MOSCOW MULE

9,5

Een frisse en kruidige cocktail met vodka en ginger beer

DARK & STORMY

9

een stoere, kruidige cocktail met donkere rum, gingerbeer
angostura bitters en limoen. Stormachtig lekker!

PISCO SOUR

9,5

Onze pisco komt uit Chili & wordt gedistilleerd uit
druiven. Deze drank is erg populair in Peru & Chili. Zo
populair dat deze landen verwikkeld zijn in een langdurige
juridische strijd om het recht de drank onder de naam
'pisco' te produceren

MAI TAI

11

één van de bekendste tiki cocktails. gemaakt op basis
van dark rum, spiced rum, sinaasappellikeur, limoen en
amandelsiroop

CUBA LIBRE

Simpel, lekkere cocktail met limoen, angostura bitters,
rum & coke

ESPRESSO MARTINI

Lekker als afsluiter van een heerlijke avond. Espresso,
vodka, khalua en een ietsepietsie suiker!

SLUSHY MARGARITA

9,5

THE MEXICAN MULE

10,5

MEZCALITA

10,5

De mexicaanse trots! limoensap, tequila en agave siroop
vers uit het slushy machine!

Een variant op de vertrouwde moscow mule. We ruilen de
vodka in voor tequila en we geven er een spicy toets aan met
onze homemade Jalapeño suikersiroop

Deze cocktail is een margarita met extra leuke toevoegingen.
Een glas vol tequila, mezcal, angostura bitters en orgeat
siroop stilt zeker jouw dorst

SMOKEY PABLO

11

PITCHER MARGARITA

34

Arriba arriba!
Deze smokey cocktail is gemaakt op basis van mezcal, vers
sinaasappel-en limoensap, sinaasappellikeur en agave
siroop. Alleen voor durvers!

Grote bokaal margarita voor 4 personen of alleen voor jezelf,
dat kan ook!

MOCKTAILS
NOT SO LAZY RED CHEEKS

6,5

NONA COLLINS

7,5

De non - alcoholische versie van de lazy red cheeks met
een tikkeltje gember bier.

Non - alcoholische gin met citroen en soda

ROSÉ SPRITZER

6,5

PASSIEVRUCHT NOJITO

6,5

non - alcoholische martini bianca, soda & rose
lemonade

9

soda, munt, limoen, suikersiroop en passievrucht

CRODINO & TONIC
9

6,5

vino
huiswijn
WIT

Suggestie wijn
4/glas

20/fles

WIT - VILLA CARUME

4,5/glas

22,50/fles

Deze Franse klasse madame reist graag waar ze
gebalanceerd tropisch fruit en citrusvruchten kan vinden.
Ze is een aangename, jonge en evenwichtige vrouw die
haar mannetje weet te staan.
(Chardonnay & colombard - Languedoc, Frankrijk)

Dit vol, jong blondje speelt hard-to-get. Ze valt enkel te
verleiden met een fietstocht door de bloesems en wat
citrusfruit. Eens je ze te pakken hebt laat ze haar ware
aard zien. Mineraal, strak van smaak met frisse zuren.
100% grillo - Sicilië / Zuid - Italië

ROOD

ROOD - SANT'ANDREA

4/glas

20/fles

Deze Fransman is een mondvol. Hij kan zich voordoen
als een echte heer. Rijp en kruidig terwijl hij een vlotte
tong heeft en ook die van jou wat losser weet te maken.
(Cabernet Sauvignon & Syrah - Languedoc, Frankrijk)

ROSE

4/glas

22,50/fles

De zwoele zuiderse zon heeft deze kerel geen
windeieren gelegd. Zijn heerlijke aroma is hier het
resultaat van. Rijpe, sappige bramen en kersen met een
vleugje vanille. Hij komt over als een macho, maar eens
je hem beter leert kennen wordt hij zo zacht als zijde.

20/fles

Deze rooskleurige bink combineert frisheid met een
deftige afdronk. In de neus heeft hij het allure van een
gentleman, terwijl hij gewillig binnen glijdt met een
boeketje van aardbeien en framboos. Zijn droge humor
zal je, na een glas of twee, ongetwijfeld aan het lachen
brengen.
(100% Castelao - Peninsula de Setubal - Portugal)

BUBBELS
6 / GLAS

4,5/glas

wijn per fles
WIT - LES TAMARINS

24,5/fles

ROOD - VINHAS DE PEGOES

24,5/fles

Deze belle femme is een elegante danseres die alle
stijlen de baas is. Het liefst danst zij op een donker hout
parket met een sappig en vet deuntje op de achtergrond.
Geef haar een boeketje bloemen met een hint van
honing en vanille en ze laat je nooit meer los.
100 % Chardonnay - Frankrijk - houtgelagerd

27,5 / FLES

Fruitig, fris bubbeltje met een klein zuurtje.
Pinot Grigio - Chardonnay & Vermentino - Veneto - Italië

Deze rijpe, volle, Portugese pee heeft nergens bang voor!
Rijpe rode bessen, zwart fruit en tabak zijn zijn
lievelingssmaken. Waar hij vandaan komt, is hij de BBQ
king. Hij marineert zijn côtes à l'os in overvloed aan
kruiden. Met zijn complex, uitbundig en krachtig karakter
windt hij elke elegante vrouw of man rond zijn vinger.
100 % Syrah - Portugal - 4 maanden rijping op eiken vat

MENU

WIJ RADEN ONGEVEER 3 GERECHTEN AAN PER 2 PERSONEN. GEEN FAN VAN KORIANDER, LAAT HET ONS WETEN!

entradas

SHARING IS CARING

NACHO SCHOTEL: keuze uit chili sin of con
carne afgewerkt met zure room een kaassaus
KLEINE PORTIE € 9,5
GROTE PORTIE € 13

PICANHA
€ 23,5
GRAANGEVOERDE ARGENTIJNSE STEAK EN
HOMEMADE CHIMICHURRI
OP VEL GEBAKKEN ZEEBAARS
€ 21,5
GROENE ASPERGES EN CITROEN OLIJFOLIE

TAPAS BORDJE € 15,5
OLIJVEN, MANCHEGO KAAS, SERRANO HAM,
SPAANSE WORST, BROOD & DIP
GEFRITUURDE JALAPEñO SNACKS € 7

CEVICHE
€ 16
GEMARINEERDE ZEEBAARS, LECHE DE TIGRE EN
MANGO

VEGAN KROKET
CHIPOTLE MAYO € 4

BURRATA
TOMAAT, MISA MAYO EN BASILICUM

POSTRES

MEXICAN FLAN
CREME CARAMEL, BLOEDSINAAS SORBET EN
EEN CRUMBLE VAN PECAN

€ 16

TACO'S (3 STUKS)
€ 10,5
KEUZE UIT: PULLED PORK, PULLED CHICKEN EN
€ 9 MEXICAN CAULIFLOWER
POLLO CON MAÏS
€16
MALSE KIP MET MAÏS PUREE EN JALAPEñOS

TRES LECHES CAKE
€9
CHOCOLADE, MANGO SALSA EN PASSIEVRCHT
GEGRILEERDE WORTELS
SORBET
MET OPGEKLOPTE FETA
DAME BLANCHE
€9
WARME HUISGEMAAKTE CHOCOLADESAUS EN
VANILLE IJS

PORTIE ZOETE AARDAPPEL FRIET
CHIPOTLE MAYO

DUO SORBET IJS
PASSIEVRUCHT & BLOEDSINAAS

€ 4,5

VOOR ONZE niños

KINDER IJSJE
VANILLE IJS MET DISCOBOLLETJES EN
SNOEPJES

€ 4,5

FISH & CHIPS

€ 11

€7

€8

