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Drankkaart

Sterke dranken

cognacs v.a. 6.5
Courvoisier, Remy Martin

whiskey v.a. 5
Red Label, Black Label, Bulleit Bourbon

rum v.a. 5
Captain Morgan, Bacardi

gin v.a. 5
Gordon, Tanqueray

likeuren v.a. 5
Amaretto, Cointreau

vodka v.a. 5
Smirnoff

Sangria
Spaanse specialiteit op 

basis van rode of witte wijn 
met vers fruit

glas 4.4

½ liter 12

1 liter 20

Cocktails zonder alcohol
nada colada 6.5 - XL 12

Kokossiroop, kokosroom en ananassap.

banana colada 6.5 - XL 12
Banaan, kokossiroop, kokosroom en 

ananassap.

fresa colada 6.5 - XL 12
Aardbei, kokossiroop, kokosroom en 

ananassap.

virgin on the beach 6.5 - XL 12
Sinaasappelsap, perzik en cranberrysap.

Cocktails
rosita’s 7.5 - XL 13

Tequila, Vodka, Gin, triple sec, limoensap, 
grenadine en maracujasap .

frozen margarita 7.5 - XL 13
Tequila, triple sec, suikersiroop en limoensap.

piña colada 7.5 - XL 13
Rum, kokossiroop, kokosroom en ananassap.

mojito 7.5 - XL 13
Rum, soda, rietsuiker, verse munt en limoen. 

Keuze uit: Aardbei, passievrucht, mango,
watermeloen, perzik of framboos.

caipirinha 7.5 - XL 13
Cachaça, rietsuiker en verse limoen.

strawberry daiquiri 7.5 - XL 13
Rum, aardbeien en limoensap.

mexican lover 7.5 - XL 13
Tequila, vodka, kokossiroop en maracujasap.

sex on the beach 7.5 - XL 13
Vodka, sinaasappelsap, perzik en cranberrysap. 

cosmopolitan 7.5
Vodka, triple sec, cranberrysap en limoensap.

passionata 7.5
Vodka, verse passievrucht, suikersiroop 

en limoensap.

guapo 8.5
Jack Daniels, triple sec, cranberrysap, 

sinaasappelsap en suikersiroop.

guapa 8.5
Southern comfort, triple sec, cranberrysap, 

sinaasappelsap en suikersiroop.

tequila sunrise 7.5 - XL 13
Tequila, sinaasappelsap en granadine.

moscow mule 7.5 - XL 13
Vodka, limoensap en ginger beer.

classic margarita 7.5
Tequila, triple sec, suikersiroop en limoensap.

espresso martini 8.5
Vodka, Kahlua, suikersiroop en espresso.

pornstar martini 8.5
Vodka, passoa, vanillesiroop, limoensap, 

passievrucht en een klein glaasje prosecco.

gin tonic rood fruit 8.5
Gordons pink gin, tonic en rood fruit.

gin tonic limoen en chili peper 8.5
Gordons gin, tonic, limoen en chili peper.



Koffie en thee

koffie 2.8

espresso 2.8

Koffie speciaal

café mexicano 8
Koffie met Tequila, Kahlua en slagroom

café  español 8
Koffie met Licor 43, Brandy en slagroom

dubbele espresso 3.9

cappuccino 3.2

latte macchiato 3.2

thee 2.8

café cortado 2.8

verse muntthee 3.5

verse gemberthee 3.5

café damiana 8
Koffie met Damiana, Tequila en slagroom

café  irelandes  8
Koffie met Ierse Whiskey, basterdsuiker en 

slagroom

café frances 8
Koffie met Cointreau en slagroom

café  italiano  8
Koffie met Amaretto en slagroom

café baileys 8
Koffie met Baileys cream en slagroom

Frisdrank
diverse frisdranken 2.9

mexicaanse frisdrank: jarritos 3.45
Keuze uit: fruit punch, mango, pineapple, 

guave, watermelon, cola & grapefruit. 

fristi 3

Bieren

corona, desperados, dos equis xx 4.9

brand weizen 4.25

affligem blond van de tap 4.25

amstel radler alc. 2% 4.5

heineken 0.0% alcoholvrij 3.5

bier van de tap
heineken

fluitje 2.9
vaasje 3.9

pint ½ liter 5.5

Tequilas
blanco v.a. 3.8

Sierra, Jos  Cuervo, Don Julio, Patron, 1519

reposado v.a. 5
Sierra, Jos  Cuervo, Don Julio, Patron, 1519

anejo v.a. 8
Don Julio, Patron, 1519

Bubbels

piccolo, le contesse glera 
- veneto, italië  9.5

Witte wijnen

verdejo, vina la galana 
– la mancha, spanje

4.9 22

Klein flesje prosecco, goed voor twee glazen.
Een mooie mousserende wijn met prettige 

droge tonen.

Crispy en fruitig met tropische 
aroma’s.

berg und wald, 
weinhaus chrisoffel 
– moezel, duitsland 

4.9 22

Zachte, zoete wijn met tonen van 
rijp fruit zoals ananas.

rebel.lia, bodegas vegalfaro 
– valencia, spanje

6 25

Bestaande uit 50% Chardonnay en 
50% Sauvignon Blanc. Een romige 
smaak met tonen van tropisch 
fruit en citrus.

chardonnay rocca 
maura “reserve”
– gard, frankrijk 

6.5 27.5

Een houtrijping van zes maanden 
geeft deze wijn extra body. Frisse 
zuren, fruitigheid, wat karamel en 
een lekkere houttoets.

piorro, 1912 winemakers 
– douro, portugal

6 25

Met geel fruit, fijne zuurgraad, 
diepgang en een mooie body.

Rosé wijnen

syrah, finca la galana 
– la mancha, spanje

4.9 22

Krachtige, fruitage rosé met stevig 
blauw en rood fruit.

syrah & grenache noir, 
marrenon “petula”
– luberon, frankrijk

6.5 27.5

Top rosé met een expressieve neus 
van rode bessen en wilde 
aardbeien. Rond en sappig met 
tonen van mango in de smaak.

Rode wijnen

garnacha tintorera, 
finca la galana 
– la mancha, spanje 

4.9 22

Volle wijn met zwart fruit. Lange 
afdronk met verfijnde tannines.

rebel.lia, bodegas vegalfaro 
– valencia,spanje

6 25

Mooie kersenkleur, veel rood 
fruit en een ronde structuur.

carmenere, “estate 
reserve”, millaman 
– valle curico, chili

7.5 30

In de smaak vol, rijk en verfijnd. Zwarte 
bessen, kruiden en iets rokerigs.

rioja “caecus” crianza, 
pago de larrea 
– la rioja, spanje

8 40

Mooie vanilletonen, gevolgd door 
krachtig rood fruit van kersen.

warme choco slagroom 4.3

koffie decafé 2.8

ginger beer 3.2

sinaasappelsap 2.9
appelsap 2.9

chocomel 3

fles tafelwater 0.5L blauw of rood 5.8

radler 0.0% alcoholvrij 4.5


