
 

 

 

Vino de la Casa Huiswijnen 

Disfrute de vuestro vino de la 
casa (región Rioja) (Huis Wijn) 

1 Vaso (glas) ½ litro (liter) 1 botellas (fles) 1 litro (liter) 

Blanco (Witte) 3.65.- 11.80.- 18.50.- 22.00.- 

(viura, verdejo + geen hout) 
Wat een lekker wijntje. Zalig zo, zalig bij het eten. Veel smaak ! 

Rosado (Rose) 3.65.- 11.80.- 18.50.- 22.00.- 

(tempranillo, geen hout) 
Als je van rood fruit houdt zoals framboos en aardbei. Fris. 

Tinto (Rode) 3.65.- 11.80.- 18.50.- 22.00.- 

Vinos especiales - Speciale wijnen 
Vinos tintos especiales Speciale Rode wijnen 

La Revilla Ribera del Duero (100% tempranillo + hout) Lekker rond en niet hoekig. Veel fruit. 
Per glas € 4.85. Per fles € 29.50 

Piedemonte Crianza 2007 (cabernet sauvignon, merlot + hout)  
Wat een heerlijk stevig glas wijn! Mooi droog en steeds beter in het glas. 

Per glas € 4.85. Per fles € 29.50 

Bodegas Lan Reserva 2008 (tempranillo, mazuelo, garnacha + hout) 
Oei, dit is de ware klasse ! Te veel om op te noemen, te mooi om waar te zijn. 

Per glas € 5.85 Per fles € 34.50 

Vinos Rosados especiales  Speciale Rose wijnen 
Marqués de Cáceres (garnacha, tempranillo + geen hout) 

Heerlijk die diepe bosvruchten als bosbessen, aardbei en framboos… 
Per glas € 4.75. Per fles € 28 

Mas Rabell rose  (Garnacha en Cariñena + geen hout) 
O lala, deze is wat ..... Vol, light kruidig bouket maar toch zacht. 

Per glas € 4.75 Per fles € 28 

Vinos blancos especiales  Speciale Witte wijnen 
Condesa Eylo Rueda (100% verdejo + geen hout) 

Een intens aromatische gulle wijn. Veel mooie zuren voor bij vis en voorgerecht 
Per glas € 4.75 Per fles € 28 

Can Feixes (Chardonnay, perellada en Macabeo) 
Je waant je in de tropen… Elegante Droog. Fris en lang. 

Per glas € 5.50 Per fles € 31 

Mas rabell wit  (100% perellada + geen hout) 
 Wat een heerlijke wei vol bloemen! Lekker aromatisch !  

Per glas € 4.75 Per fles € 28 



 

 

Cava - Catalaanse Champagne 
Mont Marcal Brut Reserva (macabeo, parellada, Xarello) 

Heerlijk fris, sprankelend lekker ! 

Per glas € 5.50. Per fles € 30.50 

Cava met Licor 43 (mmmm…) 

Per glas € 6.00 
 

Sangría blanca o tinta (especialidad de la casa) 
Sangría Wit of rood (specialiteit van het huis) 

Zelfgemaakt sangria met verse fruit. Een zoete hemel in de mond 

Per glas € 3.90. per ½ liter € 13.50 Per 1 liter € 22.00 
Zelfgemaakt sangria zonder alcohol vers fruit.  

Een non alcoholisch zoete hemel in de mond 

Per glas € 3.50. per ½ liter € 9.75 Per 1 liter € 16.50 
 

Sterke Dranken 
Alle soort van Spaanse en diverse sterk dranken € 5.25 

 

Cerveza- Bier 

TAP 
Gulpener pils    € 2.10.- 

Estrella € 3.45.- 

Bier in Fles 

Corona, Westmalle Dubbel, Westmalle Tripel,  kriek

  , Duvel  € 3.95.- 

Wieckse witte, Brand bruin , Malt bier € 2.85.- 

Corona, Westmalle Dubbel, Westmalle Tripel,  kriek

  , Duvel  € 3.95.- 

Wieckse witte, Brand bruin , Malt bier € 2.85.- 
 

Refrescos - Fris drankjes 

Coca-cola, coca-cola light, Sisi, Seven up, Cassis, tonic, Apel sap, Sinasappel sap, jus orange, 

tomaat sap, Chocomel, fristi… € 2.10.- 
 



 

 

Water 
Spa Blauw, Spa Rood  klein € 1.95.- Spa Blauw, Spa Rood  1 liter fles   € 4.95.- 

1 liter water van de tap  € 2.00.- 
 

  


