
www.vivanda.be 

 

Wine, tapas & more 

 

WijnBistro 
 

 

Donderdag 18:00u – 23:00u 

Vrijdag  18:00u – 00:00u 

Zaterdag 16:00u – 00:00u 

Zondag   12:00u – 23:00u 

     ~ Onze keuken & bar sluiten half uurtje eerder~ 

 

 

Wij vinden jou ook leuk! 

 Check-in via social media, deel je foto’s of schrijf een review.  

Help ons groeien.  



Allergenen informatie: 

     



Het is hier de ideale plaats om eens bij te praten, vandaar hebben we de wifi weggelaten. 

Enkele nuttige tips 
 

Tapas zijn kleine gerechtjes. Ze worden in het midden van de tafel geplaatst om te delen 

met je tafelgenoten. Je mag rekenen op 3 à 4 tapas per persoon om als maaltijd te 

dienen. Om organisatorische redenen vragen we om uw keuze te beperken tot 6 

verschillende tapas per bestelling. Uiteraard mag je meerdere malen bestellen. Dit is 

hetgeen we prefereren, zo komen je tapas geleidelijk aan de keuken uit en kan je de 

ganse avond gezellig tafelen. 

 

Tot slot zouden we jullie graag vragen:  

1 tafel, 1 rekening. Rekening toch graag gesplitst? Dan rekenen we € 2,50 toeslag aan 

voor de extra transactiekosten en tijd dat we daaraan besteden.  

Ouders let op uw kinderen; we bieden vele spelletjes aan, dragen jullie hier mee zorg 

voor? Gelieve niet te spelen in de toiletten of tussen de wijnrekken. En kleuren graag 

enkel in de kleurboeken. De tafels, stoelen en zetels alsook onze muren hebben geen 

extra kleurtje nodig. Bedankt!  

 

Ogen groter dan je appetijt? Neem je voedseloverschotten mee aan €1/portie.   

 

Bedankt voor je bezoek en smakelijk!  

Team Vivanda.  

  



Allergenen informatie: 

Refrescos  FRISRANKEN 

Cola .............................................................. 2,60  

Cola zero ...................................................... 2,60  

Fuze tea lemon ............................................. 2,90 

Fuze tea green  ............................................. 2,90 

Limonade...................................................... 2,60 

Tonic  1724 ................................................... 2,90 

Pompelmoes sap .......................................... 3,00 

Agua     Chaudfontaine 

Bruis 20cl ............................ 2,60 

Plat 20cl .............................. 2,60 

Bruis 50cl ............................  4,50 

Plat 50cl …………………………… 4,50 

Cervezas 

~ Bieren ~ 

Stella Artois ................................... 2,60 

Duvel ............................................. 4,00 

~ Spaanse bieren ~ 

Estrella Damm, 33cl ....................... 3,00 

Estrella Damm 0% .......................... 2,60 

Estrella Inedi, 33cl ......................... 4,00 

ontwikkeld samen met topchef Ferran Adria  
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Vino      Huiswijnen               

Toegankelijke, kwaliteitsvolle wijnen die bij iedereen in de smaak vallen. 

         

GLAS   25CL  50CL  FLES 

  4,50    7,50  15,00  19,50 

         

 

Tintoralba Blanc (wit)     

50% Sauvignon Blanc, 50% Verdejo   

Fruitig en zacht.        

          

 

Tintoralba Rosat (rosé)   

  

100% Syrah.  Kleurrijk, mild en fruitig.    

         

 

 

 

Tintoralba Crianza (rood)    

70% Garnacha tintorera, 30% Syrah   

12 maanden rijping op Franse eik.  

Zacht rood met veel fruit.      



Allergenen informatie: 

 

Zie ook onze maandelijks wisselende suggestiewijnen 

Suggestiewijnen van de maand NOVEMBER 

 
A Telleria, Godello  

DO Ribeira,  100% Godello. Ronde, elegante witte wijn.     

                 PROEF    GLAS    25CL       50CL     FLES 

                  1,00         5,00     8,50      16,95      23,50 

 
Satel-Lit 

DO Penedès, 100% Carignan zonder toegevoegde sulfieten. Bio.  

Deels rijping op RVS, op amfora en eiken vaten (6 maanden)  

               PROEF    GLAS    25CL       50CL FLES   

                  1,50       6,00    10,00     20,00   29,50  

 

 
Neña 

DOCa Rioja, 70% Tempranillo blanco & 30% Viura. Biologisch.  

Natuurlijk zoete witte wijn. Verrassend frisse zoete witte wijn  

                       PROEF    GLAS       25CL       50CL       FLES 

                  1,00         5,00       8,50       16,95      24,50 

 

Vol, zacht en breed 

Intens, rijk en complex 

Fruitig, zacht en zoet wit 
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Complex, krachtig en vol 

 Terrae Rosat 

IGP Bajo Aragón, 100% Garnacha.   Biologische wijn.  

Frisse, levendige rosé met veel rood fruit en citrus.  

                 PROEF    GLAS    25CL       50CL     FLES 

                  1,00         4,50     7,50      15,00      18,50 
 

Lekker wijntje ontdekt?  

U kan meteen een fles aankopen! 

 

El Gordito  
Monastrell 80%. Syrah 20%.  

DO Jumilla. Fermentatie en rijping van 18 maanden op eik  

                 PROEF    GLAS    25CL       50CL FLES 

                  1,00        5,00     8,50      16,95   21,95 

 

Pissarres  
60% Garnacha & 40% Samsó.  

DOCa Priorat. Rijping deels op amfora en deels grote eiken fusten 

                 PROEF    GLAS    25CL       50CL FLES      MAGNUM 

                  1,50        6,00     10,00    20,00   27,95    46,00 

 

182 - Dieciocho  
IGP Bajo Aragón.   

100% Garnacha oude wijnranken bijna 100 jaar oud.  

18 maanden rijping op Franse eik en 18 maanden flesrijping = 182.  

                 PROEF    GLAS    25CL      50CL FLES 

                  1,50        8,00     13,50    24,50   30,50 

 

Kleurrijk, mild en fruitig 

Stevig, zacht en romig 

Stevig, zacht en romig rood 



Allergenen informatie: 

Iets anders gewenst?  

Alle wijnen kunnen per fles besteld 

worden. 

 

Señorío de Villarrica, Reserva 
DOCa Rioja 

100% Tempranillo aangeplant in 1926 

Fermentatie en rijping van 24 maanden op Amerikaanse eik.  

PROEF    GLAS    25CL       50CL FLES      MAGNUM 

 1,50        6,00     10,00    20,00         29,95    48,95 

 

Suggestie tapas  van de maand NOVEMBER 

 

Croquetas de Ciervo ................................................ 8,50 

Wildkroket van hert (2st)  met tartaar van rode biet 

 

Carillada Iberico ...................................................... 8,50 

Stoofpotje van Iberico varkenswangetjes in rode wijn  

 

Zarzuela.................................................................. 8,50 

Eigen interpretatie op de Spaanse vissoep Zarzuela 

 

Stevig, zacht en romig 
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Tumbet ................................................................... 5,00 

Mallorcaans stoofpotje met groenten  (VEGAN) 

 

 

 

 

 



Allergenen informatie: 

Cava       Bubbels 

Cava Reserva 

 50% Macabeo, 30% Parellada, 20% Xarel-Lo 

12 maanden rijping methode traditionel 

Volle, zacht parelende Brut Reserva.  

 

GLAS  FLES 

6,50  20,95 

Cava Rosat 

50% Garnacha, 5% Syrah.  

Brut 48 maanden rijping 

Buitengewone, sprankelende pink Fizz!  

    

GLAS  FLES 

6,50  20,95 

 

Cava Gran Reserva 

Cava met champagne allures 

Gran Reserva, 80 maanden rijping.  

81% Xarel-Lo, 9% Chardonnay, 10% Pinot Noir  

met twee maanden fermentatie op eik  

 

GLAS      FLES    1,5L   3L 
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8,00       36,95   69,95  209 

 

Cocktails    Mocktails     

  
Mojito 43 ........................... 10,00   Virgin Mojito…..…..…..…..….…...6,50 

Mojito met vleugje Spaanse licór 43  Mojito, maar dan zonder alcohol 

 

Tinto de Verano................... 6,50  Pom-Ton mediterraans….……….8,00 

Vermout, rode wijn, limonade   Pompelmoes sap, tonic, vlierbloesem 

 

Gin-Tonic……………………………10,50                  Home made Iced-tea………………..6,50 

Spaanse Gin ‘As de Picos’.     Versbereide ijsthee, perzik – zwarte thee 

Compleet met tonic 1724.  

Aromatische gin gebotteld met water van bergketen  

‘As de Picos’, Noord Spanje. Jeneverbes, kardemom,  

gember, leliewortel, vlierbloesem, citroen, mandarijn,  

grapefruit, sinaasappel, zoethout, engelwortel  

+ 3 geheime ingrediënten van Picos.  

 

Gin-Tonic Tropical .............. 10,50 

Rosé gin-tonic As de Picos. Met tonic 1724.  

Gins bij ons verkrijgbaar in de winkel.  

 



Allergenen informatie: 

Tip:  Cocktails van het seizoen, zie bord 
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Café Mas .........4,50 

Supplement combineerbaar met elke warme drank 

Verwenmomentje bestaande uit mini dessertjes.  

Wisselend naar seizoen en aanbod.  

Café Koffie      

~ Alle koffies kunnen ook Déca  ~ 

Lungo .................................. 2,70   

Espresso .............................. 2,70           Speciale koffies 

Cappuccino .......................... 3,00  Spaanse koffie…..…..…..…..….…......7,00 

Cappuccino, met melkschuim   Lungo, Licór 43, slagroom, kaneel  

  

Caffé Latté ........................... 3,50  Martini Espresso...........................7,00 

Verse chocolademelk .......... 4,00  Koude koffiecocktail met wodka & kahlua  

 

Cortado ............................... 2,70  Barraquito..………………………………..7,00 

Espresso, met warme melk.   Licór 43, gecondenseerde melk, 

melkschuim, espresso  

Extraatje: Monin Siroop ...... 0,50  

Karamel – Chocolade – vanille      

 

  



Allergenen informatie: 

Thé Verse thee 
Champagne thee…..…..…..…..….…...3,50 

Groene thee met champagne-afdronk 

 

Zorgeloos thee…..…..…..…..….…......3,50 

Pompelmoes sap, tonic, vlierbloesem 

  

Earl Grey Superior...........................3,50 

Bijzonder geurige thee met zachte smaak 

 

Rooibos………………………………………..3,50 

Fruitige rooibos met honeybush en Citrus 

 

Verse Muntthee …………………………….4,00 

Versbereide munt thee, met honing.  

 

Home made iced-Tea …………………….6,50 

Versbereide ijsthee met zwarte thee en perzik   
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Sherry  
Fino ........................................................................................................ 5,00 

Droge sherry variant, rijping in solera systeem onder Flor (gistlaag). Nootachtig.  

Amontillado ........................................................................................... 5,00 

Amberkleurige medium droge sherry, uniek door dubbele rijping (mét en zonder Flor).  

Subtiel en delicaat bouquet met hazelnoot en donkere tabaksaroma’s.  

Pale Cream ............................................................................................. 5,00 

Delicate sherry met licht zoete afdronk.   

 

Vermouth Versterkte wijn op smaak gebracht met kruiden 

Vermouth blanc ..................................................................................... 5,00 

100% Chardonnay gerijpt in roestvrij stalen tank met kruiden.  

 

Vermouth tinto ...................................................................................... 5,00 

100% Pansa Blanca gerijpt in koperen tank met kruiden.  

Likeuren , digestief 
Orujo Cream .......................................................................................... 5,00 

Likeur gelijkaardig aan Baileys, bereidt vanuit druivenmost (restanten na persen van druiven)  
Licór 43 .................................................................................................. 5,00 

Spaanse likeur op basis van 43 geheime kruiden.    Supplement melk ............ 0,50 

Tintoralba Dulce  .................................................................................... 5,00 

Natuurlijk zoete rode digestiefwijn bereidt met 100% overrijpe Garnacha Tintorera druiven.  



Allergenen informatie: 

Tapas frías Koude tapas 

 

Pan con tomate ...................................................................................... 2,00/stuk 

Catalaanse bruchette met tomatensalsa 

 

Ensalada Mixta ...................................................................................... 4,00 

Gemengd seizoen slaatje met honing-Balsamico dressing 

 

Queso .................................................................................................... 7,50 

Plankje met vijf verschillende Spaanse kazen, vijgen amandelbrood en noten  

 

Embutido y Queso ................................................................................. 7,50 / 12,00 

Plankje Spaanse kaas en charcuterie, noten en guindillas ................................ voor 2/ voor 4 

 

Jamón Serrano Reserva  ......................................................................... 6,00 

Plankje 100 gram Spaanse Serrano ham, 12 maanden gerijpt, nootjes en guindillas 

 

Pan ........................................................................................................ 2,50 

Spaans stokbrood, met aioli (look) of dip maison (roomkaasdip met mediterrane kruiden)   

 

Extra aioli of dip maison  ........................................................................ 0,50 

 

Wist je dat:  

Veel van onze tapas in onze winkel te verkrijgen zijn? 

Denk aan de Spaanse kazen en charcuterie, borrelnootjes, dipsauzen etc.   
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Carne Tapas op basis van vlees 
Albóndigas con salsa ............................................................................... 8,50 

Kruidige gehaktballetjes in Spaanse paprika-tomatensaus, 6st 

 

Croquetas – Kroketjes, 4st ...................................................................... 8,50 

- Jamon Iberico 

- Chorizo  

- Boletus; Vegan kroketjes van boletus - eekhoorntjesbrood  

- Mix Jamon/Chorizo 

- Kroketjes van’t moment, zie suggesties  

 

Costillas de Cerdo ................................................................................... 9,50 

Gemarineerde varkensribbetjes, traaggegaard 

 

Nachos .................................................................................................... 8,50 

Nacho chips uit de oven, met chili con carne, cheddar en zure room.  

 

Frango Piri Piri ........................................................................................ 5,00 

Kippenboutjes, licht pittig gemarineerd.  5st 

 

Tip: Maandelijks wisselende suggesties, 

Heb jij ze al ontdekt? 

 



Allergenen informatie: 

Pescados   Tapas op basis van vis- en zeevruchten  

 

Scampi pil pil ........................................................................................... 8,50 

Scampi’s gebakken in look-chili olie, 8 st 

 

Calamares ............................................................................................... 7,00 

Gefrituurde inktvisringen in beignetdeeg, met tartaarsaus. 8st 

 

Paëlla Mixta ............................................................................................ 30,00 

Rijstgerecht met groenten, kip, chorizo, zeevruchten. Tapa voor 4, maaltijd voor 2. 

Vers voor u bereid, bereidingstijd plus minus 30 minuten.  

 

 

  

Donderdag : Paëlla-dag 

~ Paëlla-menu enkel op donderdag ~ 

 

Portie croquetas naar keuze 

Paëlla mixta 

Verwenkoffie  

 

50,00  

voor 2 personen 
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Verduras   Tapas op basis van groenten  

 

Patatas Bravas .......................................................................................... 8,50 

Aardappelblokjes, gefrituurd. Met salsa brava (pittig) en aioli (look) 

 

Championes al ajillo .................................................................................. 6,50 

Champignons gebakken met vleugje knoflook, geblust met witte wijn  

 

Pimientos de Padrón ................................................................................. 5,00 

Gegrilde Spaanse Padrón pepertjes, 6st, met zeezout 

 

Empeñadas ............................................................................................... 8,50 

Gevulde deegflapjes, vraag naar de vulling van het moment.  

 

  

Tapasmenu 

Pan con tomate – borrelplankje 

Albóndigas – Costillas óf Scampi pil pil - Patatas bravas – 

Championes al ajillo óf Ensalada mixta 

Koffie/thee óf dessertje naar keuze 

 

60,00  

voor 2 personen  



Allergenen informatie: 

Niños Kinderkaart, speciaal voor onze kleine gasten 

 

Toreador ................................................................................................... 8,50 

Een echte Spaanse stierenvechter!  

Spiesje in de vorm van een mannetje, met een kipnugget, curryworst, mini-hamburger 

en gehaktballetje. Met gefrituurde aardappelblokjes, mayonaise en ketchup.  

 

Albóndigas ................................................................................................ 8,50 

Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus, 4st, met aardappelblokjes of brood.  

 

Kinderijsje ................................................................................................. 5,00 

Keuze uit vanille of chocolade, met mini chocoladedragees  

 

 

We hebben allerlei leuke spelletjes voor groot en klein 

Heb jij ze al ontdekt?  
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Postres Desserts 
Houdt jij ze helemaal voor jezelf, of toch om te delen; aan jou de keuze. 

 

Crema catalana  .......................................................................................... 5,00 

Gebakken pudding met vleugje citrus en kaneel  

 

Churros chocolate ....................................................................................... 5,00 

Spaanse beignets, met kaneelsuiker en nutella dip 

 

Chocolate 43 ............................................................................................... 5,00 

Chocolademousse, met vleugje licór 43 

 

Sorbet de cava  ........................................................................................... 5,00 

Eigenbereid sorbet van cava, met een hint van limoen.  

 

Plato de Postres .......................................................................................... 15,00 

Sharing-dessertje voor 2. Mini chocolade mousse 43, churros, crema catalana en sorbet.  

 

Kinderijsje ................................................................................................... 5,00 

Kinderijsje met mini chocolade dragees. Keuze uit vanille of chocolade ijsje.  
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