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BIE NV E NID OS
Laat alle zorgen van je afglijden en
waan je even op vakantie
in Spanje.

ALLERGENEN
Aan de hand van de
iconen kunt u zien welke

Ei

Gluten

Pinda

Noten

Sesam

Sulﬁet

Lupine

Soja

allergenen onze
gerechten bevatten.
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Lactose

Vis

Selderij

Mosterd

Schelpdieren

Weekdieren

Niet geschikt
voor zwangere
vrouwen

L A P ER L A ES CON DIDA

We nemen je mee op een culinaire reis door

de meeste Spaanse restaurants in Nederland

dit prachtige land. De beste ingrediënten, de

vind hebben wij ons vooral op de innovatieve

lekkerste gerechten van creatieve chefs en de

en creatieve gerechten van de moderne

mooiste kwaliteitsproducten hebben wij op onze

restaurants in Spanje gericht. Deze gerechten

reizen door Spanje voor jullie verzameld en op

zijn een stuk bewerkelijker en een stuk hoger

onze menukaart gezet. Al het eten en drinken

in kwaliteit en daardoor ook een stuk duurder

in La Perla Escondida, van sausjes en marinades

dan de traditionele tapas en pinchos. Terwijl

tot sangria en licor de limón, is huisgemaakt

jullie hiervan genieten gaat onze zoektocht in

van verse producten en dat proef je. In plaats

Spanje naar nieuwe creaties voor de volgende

van de traditionele tapas en pinchos die je in

menukaart rustig door.

SHARED DINING

bepalen de prijs. Graag de prikkers in het emmertje

Wij houden van het gezellige, sociale aspect van

op tafel doen, de rekening wordt mede door deze

eten delen in Spanje. Daarom zijn alle gerechten

prikkers bepaald.

op de menukaart, op de pinchos na, gemaakt
om te delen. De gerechten worden net als in de

TAPAS MODERNAS

tapaszaken in Spanje midden op tafel gezet waar

Onze hoogwaardige moderne tapas zijn iets groter

jullie de gewenste hapjes van af kunnen pakken.

dan in Spanje. Ze bestaan uit meerdere hapjes die je
met elkaar deelt. Twee tapas is in hoeveelheid gelijk

PINCHOS MODERNOS

aan een hoofdgerecht. Met zijn tweeën bestel je dus

Op de bar staat een selectie van onze favoriete

gemiddeld vier tapas, met zijn drieën zes tapas, etc.

moderne pinchos uit San Sebastiaan in
Baskenland. Deze pinchos kun je zelf pakken .
Twee á drie pinchos is in hoeveelheid gelijk aan een

Buen provecho,
relájate y disfrútalo!

voorgerecht. De kleur van de prikkers in de pinchos
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APERITIVOS
BORREL

Bo rrelp lan ken

TABLAS DE COMIDA

Jamon Ibérico de bellota (pata negra) - 24.50
Ibérico ham
Ham van de zwarte varkentjes in het zuidwesten van
Spanje die gevoed zijn met natuurgras en eikels. Vergezeld
door huisgemaakte crostini’s van Barra Cantábrica brood,
tomatentapenade en een teentje knoflook.

Charcutería - 2 pers. 14.- / 4 pers. 28.Charcuterie
Charcuterie plank met Coppa di Parma met frisse tomatensalsa,
citrus aioli, pastrami, serrano ham, chorizo met gegrilde padrón
pepers, truffelworst, Fuet worst en huisgemaakte
knoflookcrostini’s.

Mixto - 2 pers. 14.- / 4 pers. 28.Gemengd
Borrelplank met serranoham, chorizo met gegrilde padrón pepers,
ansjovis met citroenmayonaise, mozzarella salade, huisgebrande
cashewnoten, mediterrane olijven, citrus aioli, dun gesneden
Manchego kaas, crudité in brood gevuld met pittige crème fraîche
met bieslook en huisgemaakte knoflookcrostini’s.

Vegetariano - 2 pers. 12.50 / 4 pers. 25.Vegetarisch
Borrelplank met gegrilde seizoensgroenten, mozzarella salade,
vegetarische kip met zoetzure radijs, crudité in brood gevuld
met pittige crème fraîche met bieslook, mediteraanse olijven,
dun gesneden Manchego kaas, huisgebrande cashewnoten,
groentechips in mierikswortelcrème en huisgemaakte
knoflookcrostini’s.

L A P ER L A ES CON DIDA

L A P ER L A ES CON DIDA

M E N U K A A RT | 2 0 2 0

LA CENA
DINER

Pasteitje met pastrami - 5.Pasteitje met pastrami, venkel, crème fraîche, paprika en
basilicumpesto.

Zie op en in gs teks t vo o r u itle g.

PINCHOS

Chorizosalade met aardappel - 4.Chorizosalade met aardappel, gebrande paprika, rode ui,
aangemaakt met aioli.

Croissantje met eendenconﬁt - 5.Croissantje met eend, zoetzure radijs, rucola en
hoisin saus.

Serranoham en Manchego - 4.50
Serranoham en Manchego kaas op geroosterd brood, gedroogde
krokante serranoham en salsa brava.

Truffelworst met sardine - 4.Truffelworst op geroosterd brioche brood met ansjovis en
citrus aioli.

Zoete aardappel met pulpo - 5.Zoete aardappel gevuld met salade van pulpo, gerookte makreel,
wasabi, nori en sesamzaadjes.

L A P ER L A ES CON DIDA

Pasteitje met zalmsalade - 5.Pasteitje gevuld met huisgemaakte zalmsalade,
mousse van zalm, zoetzure radijs, zoetzure komkommer,
peppadew en chilipeper.

Komkommercrudité met gamba’s - 5.Komkommer gevuld met gemarineerde gamba’s en pittige
crème fraîche met bieslook.

Abrikozenbrood met tré latti kaas - 4.50

Maisbrood met guacamole - 4.Maisbrood met huisgemaakte guacamole, salsa van tomaat
en een tortilla chip.

M E N U K A A RT | 2 0 2 0

Abrikozenbrood met tré latti kaas, zoetzure biet en
appelstroop.

11

Men u van d e ch ef

MENU DEL JEFE

4 - GANGEN MENU
37.50
Vooraf de keuze uit een uitgebreide charcuterie plank,
gemengde borrelplank of vegetarische borrelplank.
Vervolgens een selectie van twee verschillende pinchos
per persoon. Vervolgens een selectie van vijf van onze
tapas. En afsluitend een grand dessert om te delen.
Voor de pinchos en tapas maakt de keuken een selectie
uit vlees, vis en vegetarische gerechten.

3 - GANGEN MENU
32.50
Hetzelfde menu als het 4-gangen menu, maar dan
zonder de borrelplank of grand dessert.

De menu’s zijn ook volledig vegetarisch te verkrijgen.

L A P ER L A ES CON DIDA

Croquetas - 7.20
Kroketjes

Vers gebakken Barra Cantábrica brood uit
Galicië met tomaten uit de oven. Vergezeld
door huisgemaakte pesto en citrus aioli.

Combinatie van kroketjes met
chorizo en kroketjes met mozzarella
en tomaat. Vijf stuks, geserveerd
met salsa brava.

Troncos de patatas bravas - 8.70
Aardappelstammetjes met pittige saus

Koude soep van tomaten, komkommer, ui en
paprika uit Andalusië. Verrijkt met Moorse
kruiden.

Pimientos de padrón - 8.40
Padrón pepers
In olijfolie gegrilde padrón pepers uit Galicië
en diverse kleine paprika’s met grof zeezout
en knoflook. Ernaast een pittige crème van
mierikswortel.

Mix van verschillende mediterrane
olijven, aangemaakt met een frisse
salsa.

Pescaditos rebozados - 4.20
Gefrituurde visjes
Kleine gefrituurde visjes van het
type ‘boquerones’, geserveerd met
citroen.

Fuet - 5.90
Fuet
Malse fuet worst ‘naturel’ uit Vic
in de regio van Osona. Geserveerd
met sneetjes stokbrood.
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Gazpacho Morisco - 6.60
Moorse gazpacho

Aceitunas - 4.70
Olijven

Tapas vooraf

Favorietje van de Spaanse topchef Sergi
Arola: Huisgemaakte boomstammetjes van
aardappel met salsa brava en lichte aioli.

TAPAS ENTRADAS

Pan - 5.90
Brood
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Vle es tap as / Zie o p en in gs te k s t vo o r u itle g.

TAPAS DE CARNE

Croquetas de jamón Ibérico - 8.90
Kroketten van Ibérico ham
Huisgemaakte kroketjes in de vorm van bitterballen, gemaakt met
een salpicon van Iberico ham en gerookte paprika. Liggend op een
bedje van salsa brava en bovenop een dotje citrus aioli.

Chorizo al vino tinto 9.90
Chorizo in rode wijnsaus
Een koord van Madrileense gezouten chorizoworstjes gegaard in
rode wijnsaus uit Ribera del Duero. Eronder een frisse
citrus-aardappelmousseline en rode wijnsaus.

Albóndigas - 9.40
Gehaktballetjes
Kruidige huisgemaakte gehaktballetjes met een dotje citrus aioli
en bieslook zoals ze op een mooi plekje in Ibiza gepresenteerd
worden. Liggend op een strook van volle verse tomatensaus met
knoflook, oregano, basilicum, chilipeper en paprika.

L A P ER L A ES CON DIDA

Lomo con pan - 12.30
Varkensﬁlet op brood
Bocadillo uit Bilbao met Argentijnse invloeden: Gegrilde
varkensfilet lapjes met knoflook op stokbrood. Vergezeld door blokjes gegrilde watermeloen, gemarineerd in
honing en chilipoeder. Ernaast chimichurri en krokante
tuinbonen.

Een Mexicaanse lekkernij: Zelf gerookte kippendijen
strips in huisgemaakte tortillas (mais pannenkoekjes).
Aangevuld met mais, frisse tomatensalsa, crème fraîche
met bieslook en salsa brava.
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Muslos de pollo ahumados - 11.60
Gerookte kippendijen
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V is tap as / Zie o p en in gs tek s t vo o r u itle g.

TAPAS DE PESCADO

Gambas - 15.90
Gamba’s
Gepelde gamba’s op Catalaanse wijze in knoflookboter gegaard,
‘knuffelend’ gepresenteerd op gegrilde courgette en vergezeld
door mediterraan brood.

Calamares - 9.90
Inktvis ringen
Gefrituurde ringen van de pijlinktvis zoals we ze kennen van de
Spaanse Costa’s. Met een frisse citrus aioli.

Hamburguesas de salmón - 14.60
Zalmburgertjes
Burgertjes met zacht gegaarde en huisgerookte Atlantische zalm
uit Asturië met courgette, sla en een frisse salsa van mango,
tomaat, paprika en chilipeper.

Bacalao en salsa de curry - 11.60
Kabeljauw in kerriesaus
Een lekkernij uit Andalusië met Moorse invloeden: Een pittige
kerriesaus met stukjes kabeljauw, rozijnen en dadels. Omringt
door couscous met frisse groenten en mango.

L A P ER L A ES CON DIDA

Tortilla de batata - 8.90
Tortilla van zoete aardappel
Catalonië schenkt ons de tortilla op basis van gewone
en zoete aardappel met spinazie en tomaat. Belegd
met pittige hummus van tomaat en paprika, liggend op
een krokantje van tramezzini brood.

Queso de cabra frita - 12.40
Gebakken geitenkaas
Gebakken Cypriotische geitenkaas (halloumi) wordt in
Sevilla prachtig geserveerd op een kroepoek met rode
paprika. Daarop een tapenade van olijf, een crumble van
tomaat, pittige hummus van paprika en tomaat en kleine
schijfjes biet.

Vegetarische tapas / Zie o p en in gs teks t vo or ui tle g.

Een typische vega specialiteit uit de Malaga regio is
krokant gebakken aubergines met stroop. Gecombineerd met gegrilde ananas, gemarineerd in honing en
chilipoeder, met dotjes crème van pastinaak.

TAPAS VEGETARIANAS

Berenjenas con miel de caña - 9.80
Aubergines met stroop
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Paella de marisco

PAELLA

Paella met zeevruchten
21.- voor 1 persoon
39.- voor 2 personen

Dit oorspronkelijk Valenciaans visgerecht staat
tegenwoordig door heel Spanje op de menukaart.
Een rijkelijk gevulde paella van saffraanrijst op basis
van huisgemaakte kreeftenbisque met kabeljauw,
doperwtjes en paprika. Bovenop aangevuld met
mosselen, vongole en black tiger gamba’s.

L A P ER L A ES CON DIDA

Quesada de chocolate - 7.90
Chocolade cheesecake

Crema Catalana - 7.90
Crème brûlée

Helado de naranja - 8.20
Sinaasappelijs
Sinaasappel gevuld met roomijs van sinaasappel, aangevuld met
een crumble en dulce de leche.

Des s erts

De Catalaanse versie van de crème brûlée. Vergezeld door
citroen sorbetijs en crumble van koek.

POSTRES

Cheesecake van witte chocolade en melkchocolade met
aardbeien sorbetijs, vergezeld door een ganache van witte
chocolade, rood fruit en crumble van koek.
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BEBIDAS
DRANKEN

Hieronder vind je onze selectie van voornamelijk Spaanse wijnen. Het
aanbod van de wijnen heeft een mooie diversiteit, van fris en fruitig tot vol
en krachtig. Kan je geen keuze maken? Vraag ons dan gerust om uitleg en
advies. Deze wijnen zijn zowel per glas als per fles te bestellen. Wij hebben
naast deze wijnen nog een wijnkaart met circa twintig gesloten flessen.

Wijn

VINO

Vino espumoso

Mousserende wijn

Bujonis Brut (cava) - 5.80 / 34.Xarel-lo, Parellada, Macabeo.
Een frisse cava met een mooie verfijnde bubbel.

Rezabal (txakoli) - 6.10 / 35.50
Hondarrabi Zuri.
Een typische mousserende wijn uit Baskenland met een kleine bubbel wat
hem licht mousserend maakt, met een friszure afdronk.

L A P ER L A ES CON DIDA

Vino blanco

Witte wijn

Actea - 3.90 / 23.100% verdejo uit Tierra de Castilla.
Frisse, fruitige wijn met toetsen van lychee, pink lady appel en
passievrucht.

Vavasour - 4.60 / 27.20
100% sauvignon blanc uit Nieuw Zeeland.
Frisse, droge wijn met een fruitige afdronk. Tonen van vlierbloesem, lychee
en jonge ananas. Stuivend en fruitig in de aanzet met een droge,
grassige afdronk.

Een complexe verdejo uit de Rueda streek. Tonen van vlierbloesem, een
hint van mango en een mooie droge afdronk die veel lengte geeft
aan de wijn.
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Cuatro Rayas - 5.50 / 32.60
100% verdejo uit Rueda.

Niño Mimado - 6.30 / 37.40
100% chardonnay uit Cariñena.
De houtlagering resulteert in een expressieve maar ronde wijn met
aroma’s van geroosterde noten, exotische bloemen en ananas. Een zachte
lange afdronk met een frisse touch.
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Vino tinto

Rode wijn

Marqués de Alfamén - 3.90 / 23.Blend van garnacha en syrah uit Cariñena.
Toegankelijke wijn met tonen van kersen en zwarte bessen. Een lichte
kruidigheid en een soepele afdronk.

Wijn

VINO

Ondalán - 4.70 / 27.80
100% tempranillo uit de Rioja streek met zes maanden hout.
Vol en rijk met tonen van specerijen, vanille, hout en rijp bosfruit. Een licht
droge afdronk.

Pirineos Roble - 5.40 / 32.Een blend van syrah en merlot uit Somontano.
De syrah heeft hout gehad en de merlot niet. Hierdoor is het een kruidige
wijn met een fruitige afdronk geworden. Tonen van bosfruit en peper.

Ovidio García - 5.70 / 33.80
100% tinta de país uit Cigales.
Een Complexe rode wijn met toetsen van rijp bosfruit zoals bramen en
blauwe bessen. Een lichte hint van kersen met een ronde lichtkruidige
afdronk.

Niño Mimado - 6.30 / 37.40
100% garnacha uit Cariñena.
Wijn met zware tonen van donker bosfruit, kruidnagel en tabak. Een
aanzet van rijpe bramen met een lange kruidige afdronk met
aangename zuren.

L A P ER L A ES CON DIDA

Vino rosado

Rosé

Chispas - 3.90 / 23.100% grenache.
Aroma’s van bessen, aardbeien en een lichte kruidigheid. In het smaakpalet
tonen van citroen en klein rood fruit, die gepaard gaan met een fruitige
afdronk en een mooie balans van zuren en suikers.

Vino de postre
Dessertwijn

In de neus aroma’s van zoete muskaat druiven, lychees, citroenverbena
en jasmijn. In het smaakpalet zitten tonen van limoen en tropisch fruit die
worden gevolgd door een elegante afdronk met zacht frisse zuren.
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Domaine Gardies - 5.90
100% muscat uit Frankrijk, Côtes du Roussillon.

Cossetti - Brachetto d’Acqui Theo - 6.100% brachetto uit Italië.
Robijnrode kleur, zwoele muskaataroma’s, zoet en zacht, aangenaam
verfrissende belletjes tot de laatste slok.

Bodega Málaga Virgen - 6.10
100% pedro ximenez uit Malaga.
Donkere karamelkleurige sherry met veel tonen van krenten en rozijnen.
Mooie hint van amandel en volzoete toets van honing in de afdronk.
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Bier

CERVEZA

Spanje is een wijnland bij uitstek, maar kent ook een aantal fantastische bierbrouwerijen. Hieronder vind je onze keuze uit de beste
bieren per biertype die we hebben gevonden.

Caña

Bier van de tap
Jupiler Pils				5,2%
Alhambra Reserva 1925 Premium imperial pils 6,4%
St Joris - Witte geit?? Witbier		
5%

2.80
3.90
4.50

Cerveza en botella
Bier op fles

San Miguel 0,0 (33 cl) Alcoholvrij bier
La Salve (33 cl) Witbier met sinaasappel
San Miguel Fresca (met limoen) (33 cl) 		
Pale lager / zomerbier			
San Miguel Clara (33 cl) Radler		
Mahou Maestra (33 cl) Zwaar amber		
Edge Voilà (33 cl) Blond 			
Ponent Roots (33 cl) Session wheat IPA
Paulaner (50 cl) Weizen			
Liefmans Fruitesse (25 cl) Fruitbier		

0,0%
4,4%
4,4%

4.40
4.90
4.60

3,2%
7,5%
5,6%
4,5%
5,5%
3,8%

3.90
5.30
5.40
5.40
5.80
3.80
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Het verse fruit trekt minimaal 24 uur in onze rode wijn, waardoor de fruitsuikers en smaken worden geabsorbeerd en onze
sangria’s een hele frisse en fruitige smaak hebben.

Sangría roja / Rode sangria - 1 liter - 22.60

Sangría rosada / Rosé sangria - 1 liter - 24.10

Sangría blanca / Witte sangria - 1 liter - 24.80
Aan onze cava uit Penedès wordt verse sinaasappelsap,
perziksap en mangosap toegevoegd. Daarna op smaak gebracht
met vlierbloesemsiroop en gevuld met stukjes gemengd fruit.

San gria

Aan onze cava uit Penedès wordt rode wijn met verse
sinaasappel, framboos en aardbei toegevoegd. Daarna op smaak
gebracht met lavendelsiroop, rozensiroop en suiker en gevuld
met stukjes gemengd fruit.

SANGRÍA

Aan onze rode wijn uit Ribera del Duero wordt verse
sinaasappel, citroen en appel toegevoegd. Daarna op smaak
gebracht met mangosiroop, kaneel en suiker en gevuld met
stukjes gemengd fruit.
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Om de Spaanse vakantiesfeer helemaal af te maken hebben we een mooie
collectie cocktails samengesteld. Van traditionele Spaanse cocktails en gin
tonics tot fruitige versies van cocktails uit andere landen. En uiteraard weer
bereidt met verse ingrediënten.

Hibiscus (virgin cocktail) - 7.30

Co cktails

CÓCTELES

Frisse alcoholvrije cocktail van appelsap, vlierbloesemsiroop, sodawater, verse
munt, aardbei, gedroogde bloedsinaasappel.

Tinto de Verano - 7.10
Populair zomerdrankje in Spanje van rode wijn, rode vermout en bitter lemon
met een schijfje citroen.

Bee’s knees - 7.90
Zoetzurige cocktail ontstaan tijdens de drooglegging in Amerika met Tanqueray
gin, honingsiroop, verse limoensap en gedroogde limoen.

Aperol fresa spritz - 7.80
Fruitige versie van het bekende Italiaanse aperitief met Aperol, cava,
aardbeiensiroop, aardbeien, basilicum en gedroogde
bloedsinaasappel.

Pepino Picante GT - 9.30
Typisch Spaanse botanical gin-tonic met Hendrick’s gin, Fever Tree
Mediterranean tonic, komkommer, gemalen zwarte peper, roze pepers,
rozemarijn en suikersiroop.

Sandia Fresca GT - 9.50
Frisse gin-tonic uit Sevilla met Tanqueray Sevilla gin, Fever Tree Mediterranean
tonic, watermeloensiroop, watermeloen, limoentjes, muntblaadjes en
gedroogde limoen.

Aqua de Valencia - 8.20
De cocktail bekend geworden in Café Madrid de Valencia met cava, Ketel 1
vodka, Tanqueray gin, suikersiroop, eiwit, jus d’orange en sinaasappelzeste.

Ay Ay Capitan - 7.80
Deze herencocktail is gemaakt van Captain Morgan rum, ginger ale, Angostura
bitters, verse limoensap en gedroogde limoen.

L A P ER L A ES CON DIDA

Espresso Martini - 9.30
Heerlijke after-dinner cocktail
met een Spaanse twist. Gemaakt
met een dubbele espresso, Tia
Maria, Licor 43, suikersiroop en
koffieboontjes.

Limon Spritz - 8.40
Verfrissende cocktail uit de
Italiaanse Amalfi kust met onze
huisgemaakte limoncello, cava,
sodawater en gedroogde citroen.

Fruitige versie van de limon spritz
met onze huisgemaakte limoncello
met aardbeien en frambozen, cava,
sodawater, aardbei en gedroogde
citroen.

Mojito Anejo - 9.40
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Limon-Fresa-Frambuesa
Spritz - 8.70

De ‘aged’ mojito uit Cuba met
Bacardi Añejo Cuatro, cranberry
juice, sodawater, limoentjes,
muntblaadjes, rietsuiker,
suikersiroop en gedroogde limoen.

Sueños de Mango - 9.60
Frisse fruitige cocktail uit de
beach clubs van Ibiza met
Bacardi Carta Blanca, sodawater,
mango, mangosiroop, limoentjes,
muntblaadjes, rietsuiker, geraspte
limoenschil en gedroogde limoen.
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Koffie & Thee
Koffie 			
Espresso 			
Dubbele Espresso 		
Espresso macchiato 		
Cappuccino 			
Latte macchiato 		
Koffie verkeerd 		
Thee (diverse smaken) 		
Verse muntthee met honing 		

Mineraalwater
2.70
2.70
3.90
2.90
2.90
3.10
3.10
2.70
3.30

Speciale koffies
Irish Coffee (Jameson whiskey)		7.Baileys Coffee 			 7.French Coffee (Grand Marnier) 		 7.Spanish Coffee (Licor 43)		7.Italian Coffee (Amaretto)		7.-

Fris
Pepsi Cola			
Pepsi Max 			
Lipton Ice Tea 			
Lipton ice Tea Green 		
7-up 			
Sisi Orange 			
Royal Club Cassis 		
Royal Club Tonic 		
Royal Club Ginger Ale 		
Royal Club Appelsap 		
Royal Club Jus d’Orange 		
Royal Club Bitter Lemon 		
Rivella Light 			

2.80
2.80
3.10
3.10
2.80
2.80
3.3.3.3.20
3.20
3.20
3.30

Sourcy Blauw 			
Sourcy Rood 			
Sourcy Pure Blue 0,75 l.		
Sourcy Pure Rood 0,75 l. 		

Likeuren
2.80
2.80
5.70
5.70

Gedestilleerd
Bacardi Carta Blanca 		
Bacardi Carta Negra 		
Bacardi 8 años 			
Tequila José Cuervo Especial 		
Vodka Ketel 1 			
Tanqueray Gin 			
De Kuyper Jonge Jenever 		
Johnnie Walker Red Label 		
Chivas Regal 			
Jameson Irish Whiskey 		
Jack Daniels 			
Courvoisier VS 		
Père Magloire VSOP Calvados 		

4.10
4.10
5.50
4.10
4.10
4.40
3.20
4.20
5.70
4.70
5.20
5.80
4.70

Licor 43 			
Frangelico 			
Amaretto Disaronno 		
Sambuca Isolabella 		
Baileys 			
Tia Maria 			
Cointreau 			
Dom Bénédictine 		
Grand Marnier 		
Drambuie 			
Pernod 			

4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10
4.10

PSV
Port White 			
Port Ruby 			
Port LBV 			
Port Tawny 			
Sherry Medium 		
Martini Bianco 		
Martini Rosso 			
Campari Bitter 		

3.90
3.90
4.90
4.90
3.80
3.30
3.30
3.80

L A P ER L A ES CON DIDA

Licor de limón con frutas
del bosque / Limoncello
met bosvruchten - 4.60
Limoncello van vodka, citroenen,
aardbeien, frambozen en suiker.

Limonchili - 4.60
Limoncello van vodka, citroenen,
rode peper en suiker.

M E N U K A A RT | 2 0 2 0

Limoncello van vodka, citroenen
en suiker.

LICOR DE LIMÓN

Licor de limón natural /
Limoncello naturel - 4.40

Hu isgemaakte Limon cel lo

Limoncello is natuurlijk vooral
bekend uit Italië, maar ook een
populair huisgemaakt drankje in
Spanje, genaamd ‘licor de limón
casero’. Wij maken onze licor de
limón met verse ingrediënten en
laten alles minimaal twee weken
trekken. Zo lekker dat je een
flesje mee naar huis wil nemen?
Vraag het personeel naar de
mogelijkheid.
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