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Voorwoord

La Latina betekent “de Latijns Amerikaanse vrouw”.

Het ontstaan van La Latina Restaurant vindt zijn oorsprong 

aan van de ouders van de eigenaresse. Zij exploiteerden een 

Zuid-Amerikaans specialiteiten restaurant in ‘s-Hertogenbosch, 

genaamd “El Pequeño”.

Met een knipoog naar “El Pequeño” wil de huidige 

eigenaresse het oorspronkelijke succesvolle concept 

voortzetten in een eigentijds jasje.
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Koude dranken
Bier van de tap

Estaminet 0,25 l  € 3,00
  0,50 l  € 5,00

La Trappe Wit  € 5,00

Wisseltap   € 5,00

Alcoholvrij

Estaminet 0,0%  € 3,50

Bavaria Radler 0,0%  € 3,50

La Trappe Nillis 0,0%  € 4,75

Frisdranken

Fanta    € 3,00

Sprite    € 3,00 

Cassis    € 3,00

Rivella    € 3,00

Sinaasappelsap  € 3,00

Verse Jus   € 4,50

Appelsap   € 3,00

Fristi    € 3,00

Chocomel   € 3,00

Volle melk   € 3,00

Red-Bull   € 4,00

Bieren op fles

Bavaria Radler 2,0%  € 3,50

Rodenbach fruitage  € 4,00

Uiltje Bird of Prey IPA € 4,50

Sol    € 4,00

Desperados   € 4,50

Corona   € 4,50

Buckets (10 flesjes)

Sol    € 38,00

Corona   € 41,00

Desperados   € 41,00

    € 3,00
 Orignal  
 Zero

Finley Bitter Lemon  € 3,00

Finley Ginger Ale  € 3,00

Finley Tonic   € 3,00

Fuzetea   € 3,00
 Sparkling
 Green tea

Chaudfontaine blauw € 3,00
 1 liter fles  € 8,00

Chaudfontaine rood  € 3,00
 1 liter fles  € 8,00
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Warme dranken
Koffie

Koffie    € 2,75

Espresso   € 2,75

Cappuccino   € 3,25

Koffie verkeerd  € 3,25

Dubbele espresso  € 4,25

Latte Macchiato  € 4,25
karamel, hazelnoot, chocola (+ €0,50)

Mocaccino   € 4,25
chocoladekoffie

Café Americano  € 5,25

Warme chocomel  € 3,25
 Slagroom + € 0,50

Thee

Thee    € 2,75 

Munt thee   € 3,00

Gember thee   € 3,00

Gember-munt thee  € 3,50

Koffie Specials

Café Irlandés   € 9,50
originele Irish koffie met Jameson, 
bruine basterdsuiker en half geslagen room

Café Espagnol  € 7,50
koffie met Tia Maria en slagroom

Café Italiano   € 7,50
koffie met Amaretto en slagroom

Café Francés   € 7,50
koffie met Cointreau en slagroom

Café BonBon   € 7,50
koffie met Baileys en gecondenseerde melk

Café La Latina  € 8,50
chocoladekoffie met Frangelico en slagroom 

Café Venezolano  € 9,50
espresso met bruine Santa Teresa rum 
en half geslagen room

Lekker voor erbij

Torta de Almendras  € 3,75
amandeltaart met een toefje slagroom

Torta de Maracuya  € 4,25
passievruchttaart met slagroom

Churros   € 4,50 
 Kaneelsuiker
 Poedersuiker
 Nutella + € 0,50
 Slagroom + € 0,50
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Mocktails
Alle mocktails zijn in dezelfde smaak te bestellen als de cocktails

Virgin Mojito   € 7,50
bruiswater, limoensap, suikersiroop, munt

Virgin Daquiri  € 7,50
verse sap, citroenwater, vlierbloessemsiroop, munt

Virgin Caiprina  € 6,00
ijsthee citroen, sinaasappelsap, rietsuiker, munt

Virgin Piña Colada  € 7,50
ananassap, kokosmelk

Virgin Margarita  € 7,50
limoensap, ananassap, tonic, suikersiroop

Italian Aperitivo  € 7,50
martini vibrante, tonic

Virgin Sex on the Beach € 7,50
perziksap, sinaasappelsap, cranberrysap

Virgin Tequila Sunrise € 7,50
sinaasappelsap, grenadine

Virgin Sangria (1l)  € 15,50
rode druivensap, sinaasappelsap, bruiswater, fruit, suiker

Servicio
Bacardi   € 75,00
 Classic
 Razz
 Lemon
 Spiced/Oakheart

Whiskey   € 85,00
 Johnny Walker Red Label
 Jack Daniels (+ € 15,00)
 Johnny Walker Black Label (+ € 15,00)

Vodka    € 75,00
 Absolut
 42 below 
Malibu   € 75,00

Gin    € 75,00 
 Bombay Sapphire
 Bombay Sapphire Blackberry (+ € 15,00)
 Hendrick’s (+ € 25,00)

Bij te bestellen frisdranken

Coca-cola
 Orignal
 Zero

Fanta
Sprite 
Tonic 
Red Bull (+ € 4,00 p.st.)

Servicio is in Latijns-Amerika een begrip. Het houdt in dat je een fles drank koopt (0,7l) en 
onbeperkt frisdrank naar keuze en ijs erbij krijgt. 

Blijft er drank over in de fles? Geen probleem, wij plakken er een sticker op, zetten er een 
naam bij en de volgende keer als je komt kun je de fles opdrinken!

Iets lekkers erbij? Zie pagina 13 voor de borrelkaart
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Cocktails
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Mojito *   € 9,00
bacardi, bruiswater, limoensap, suiker, munt

Daiquiri*   € 9,00
bacardi, limoensap, suikersiroop

 *Classic
 *Bosvruchten
 *Passie vrucht
 *Ananas
 *Kokos

Cuba Libre   € 11,00
diplomatico, limoensap, cola

Caipirinha   € 7,50
rum, limoensap, rietsuiker

Piña Colada   € 9,00
bacardi, kokosmelk, ananassap

Sourz    € 9,00
limoensap, suikersiroop, eiwit
 Disaronno
 Licor 43
 Whiskey
 Frangelico

Cosmopolitan  € 11,00
vodka, triple sec, cranberry sap

La Latina Cocktail  € 11,00
limoncello, triple sec, peach likeur, limoensap, grenadine

Aperol Spritz   € 8,50
aperol, cava, bruiswater

Gin Fizz   € 9,00
bombay, suikersiroop, limoensap, bruiswater

Margarita   € 9,00
tequila, triple sec, limoensap, zout
 Spiced + € 3,00

Sex on the Beach  € 9,00
eristoff, peachliqueur, sinaasappelsap, 
cranberrysap

Tequila Sunrise  € 9,00
tequila, sinaasappelsap, grenadine

Martini Pornstar  € 11,00
vanillewodka, passievruchtsap, limoensap, 
eiwit vervanger (vegan)

White Russian  € 9,00
eristoff, kahlua, melk

Screw driver   € 9,00
eristoff, sinaasappelsap, suikersiroop

Manhattan   € 9,00
whiskey, rode vermouth, angostura

Kamikaze   € 9,00
eristoff, cointreau, limoensap

Old fashioned  € 9,00
whiskey, angostura, suikersiroop

Sangria (1 l)   € 19,50
rode wijn, licor 43, sinaasappelsap, 
bruiswater, vers fruit, suiker

Sgroppino vers gemaakt € 6,50 glas
cava, vodka, limoncello, citroenijs € 29,50 1 l
 Pornstar + € 1,00 glas
                                                                        + € 3,00 1l

Iets lekkers erbij? Zie pagina 13 voor de borrelkaart
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Lunchkaart
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Sopa de tomate picante        € 8,75
pikante tomatensoep geserveerd met stokbrood

Sopa de pescado         € 9,75
vissoep van en met zeevruchten geserveerd met stokbrood

Huevos pericos        € 9,75
brood met roerei, ui, tomaat, kruiden en een rondje boter 

Huevos perro caliente       € 11,00
brood met roerei, ui, tomaat, kruiden, stukjes hotdog en een rondje boter

Huevos Cubanos        € 12,50
brood met roerei, ui, kruiden, chorizo en jalapeño en een rondje boter

Huevos completos        € 13,00
uitsmijter met geroosterd brood, chorizo en cheddar kaas

12 horas         € 16,50
tomatensoepje, geroosterd brood met 2 kwarteleitjes en cheddarkaas, arepa met asado

Nacho’s originales*        € 9,50
warme nacho chips met gegratineerde kaas, geserveerd met guacamole, nata en chipotlesaus

Wraps*         € 10,50
gevuld met geraspte kaas en roomkaas, geserveerd met guacamole 
 * Vegetarisch
 * Carne (rundergehakt) + € 2,00
 * Tinga (pulled chicken) + € 3,00
 * Mix van carne en tinga + € 3,00

Pepito          € 13,50
half stokbrood met gegratineerde kaas en chipotlesaus

 Pollo (kipfiletreepjes)
 Carne (biefstukreepjes) + € 3,00

Gamba en salsa de mango       € 14,50
grote garnalen gegaard in verse mango salsa

Mango ceviche        € 10,50
verse mango gegaard in het zuur van limoensap met ui, paprika en koriander

 Garnalen + € 3,50

Ensalada caprese con aguacate      € 12,50
salade van tomaat, mozzarella, avocado en een dressing van aceito balsamico

Ensalada ceasar         € 11,50
gekookt ei, rucola, croutons, parmezaanse kaas

 Pollo (kip) + € 2,00



9

Arepa'

Side dishes

Witte kaas   € 3,00

Belegen kaas    € 3,00

Roomkaas   € 3,00

Cheddar   € 3,00

Ham    € 3,00

Chorizo   € 3,00

Arepa                     € 4,75

Huevos fritos   € 3,00
2 gebakken eieren

Huevos pericos  € 4,00
roerei met ui, tomaat en kruiden

Reina pepiada  € 4,00
salade van avocado en kip

Huevos Cubanos  € 5,50
pittig roerei met chorizo

Asado    € 5,50
venezolaans stoofvlees

Tinga     € 5,50 
pulled chicken in tomatensaus

Arepa is een Venezolaans warm broodje gemaakt van maïsmeel. Je kunt het beleggen met 
wat je maar wilt. Het wordt geserveerd met een apart rondje boter. 

Kies hieronder (meerdere) vullingen

Maiz tostado         € 4,50
geroosterde maïskolf

Plátano         € 4,50
zoete gebakken banaan

Tostones         € 4,50
hartige gebakken banaan

Carraotas         € 4,50
zwarte bonen met ui, paprika, komijn en koriander

Pico de gallo         € 2,50 
slaatje gemaakt van ui, tomaat en koriander

Guacamole met nacho’s       € 5,50
avocadosaus met nacho’s

Mini arepa (8 st.)        € 6,50
kleine maisbroodjes met roomkaas, chipotlesaus en guacamole

Patatas fritas         € 6,00
gebakken verse frietjes met Calvé mayonaise

Papa asada         € 4,50
gepofte aardappel met guacamole en nata

Ensalada caprese con aguacate      € 6,50
salade van tomaat, mozzarella, avocado en een dressing van aceito balsamico
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Voorgerechten
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Kijk bij de side dishes op pagina 9 voor extra’s

Mini arepa (8 st.)        € 6,50
kleine maisbroodjes met roomkaas, chipotlesaus en guacamole

Koude voorgerechten

Mango ceviche        € 10,50
verse mango gegaard in het zuur van limoensap met ui, paprika en koriander

 Garnalen + € 3,50

Ensalada ceasar         € 11,50
gekookt ei, rucola, croutons, parmezaanse kaas

 Pollo (kip) + € 2,00

Ensalada caprese con aguacate      € 12,50
salade van tomaat, mozzarella, avocado en een dressing van aceito balsamico

Ceviche          € 12,50 
typisch Peruaans gerecht van witvis gegaard in het zuur van limoensap met ui, paprika en koriander

Plato Chichirivichi         € 13,50
gevulde avocado met garnalen en zalm       

Warme voorgerechten

Camarones al ajillo        € 12,50
garnalen in pikante knoflooksaus

Salmón Tina         € 13,50
warme stukjes zalm met ui, paprika en melange van kruiden 

Biftec en arcilla         € 16,25 
malse Zuid-Amerikaanse biefstuk gemarineerd in groene kruiden, gewikkeld in 
bananenblad, afgemaakt in klei

Cocodrilo          € 14,75 
geflambeerde krokodil met sesamolie

Krododillenstaart is caloriearm en mager. Een echte delicatesse, smaakt naar kip/vis maar heeft 
een typische eigen bite. 
Over het algemeen is een reptiel eetbaar tot dat het reptiel de leeftijd van 15 jaar bereikt. 

Soepen

Sopa de tomate picante        € 8,75
pikante tomatensoep geserveerd met stokbrood

Sopa de pescado         € 9,75
vissoep van en met zeevruchten geserveerd met stokbrood



11

Hoofdgerechten
Alle gerechten worden geserveerd met rijst en pico de gallo

Ensalada completa        € 15,50
maaltijdsalade met sla, tomaat, ui, paprika, croutons en dagverse producten

 Pollo (kip) + € 2,00

Chili sin Carne         € 16,50 
originele Mexicaanse versie op vegetarische wijze

Chili con Carne         € 18,50 
originele Mexicaanse versie met rundergehakt

Hamburguesa        € 19,50
dry aged hamburger op Latijns Amerikaanse wijze met verse frietjes 

Pollo con Nueces        € 21,50 
malse kip met cashewnoten in een romige saus

Asado Negro          € 22,50 
zoetig Venezolaans stoofvlees

Spare Ribs El Pequeño       
bekende malse kluif spare ribs van El Pequeño, afgemaakt met kokosrasp

 Lady version 800gr       € 21,50
 Gender neutral 1000gr       € 23,50
 Men version 1200gr       € 24,50

Biftec en Yute        € 26,50
stukjes Uruguayaanse Angus biefstuk geserveerd in een juten jasje

Langostinos grandes        € 29,50
8 grote ongepelde gamba’s, zelf pellen en lekker met je handen eten

Paquete de Pescado        € 28,50
vispakket van witvis, zalm, gamba’s, zeefruit en kreeftendeel

Paella de Mariscos        € 39,00*
*prijs per 2 personen, paella op Zuid-Amerikaanse wijze van zeevruchten, te bestellen vanaf 2 personen 
30 tot 45 minuten bereidingstijd 

Trucha          Dagprijs
hele forel gevuld met een mix van garnalen, kappertjes en kruiden, geserveerd met knoflooksaus 

Nacho’s todo*
nacho’s met keuze uit onderstaande, apart geserveerd met roomkaas, geraspte kaas, guacamole en chipotlesaus

Taco’s*
taco’s met keuze uit onderstaande, apart geserveerd met roomkaas, geraspte kaas, guacamole en chipotlesaus

Fajita’s*
fajita’s met keuze uit onderstaande, apart geserveerd met roomkaas, geraspte kaas, guacamole en chipotlesaus

 *Vegetarisch        € 18,50
 *Kip         € 23,50
 *Vlees         € 24,50
 *Gamba’s met mango salsa      € 25,50
 *Mix van kip, vlees en gamba met mango salsa     € 28,50
  Picante + € 1,50 

Extra couvert: € 7,50

Kijk bij de side dishes op pagina 9 voor extra’s
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Dessert

Koffie specials

Churros met ijs        € 7,25
gefrituurde deegsticks met topping naar keuze

 Kaneelsuiker
 Poedersuiker
 Nutella + € 0,50
 Slagroom + € 0,50 

Torta de Maracuya        € 7,50
passievruchttaart met roomijs en slagroom

Piña con limoncello         € 8,50
ananas gedrenkt in limoncello met ijs en slagroom

Vulcano         € 11,00
soort berg gemaakt met ijs en slagroom

Sgroppino vers gemaakt       € 6,50 glas
cava, vodka, limoncello, citroenijs       € 29,50 1l
 Pornstar + € 1,00 glas
                                                                        + € 3,00 1l

Café Irlandés         € 9,50
originele Irish koffie met Jameson, bruine basterdsuiker en half geslagen room

Café Espagnol        € 7,50
koffie met Tia Maria en slagroom

Café Italiano         € 7,50
koffie met Amaretto en slagroom

Café Francés         € 7,50
koffie met Cointreau en slagroom

Café BonBon         € 7,50
koffie met Baileys en gecondenseerde melk

Café La Latina        € 8,50
chocoladekoffie met Frangelico en slagroom 

Café Venezolano        € 9,50
espresso met bruine Santa Teresa rum en half geslagen room
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Borrelkaart
Heeft u allergieën? Scan de QR-code op de achterkant van deze menukaart

Pasapalos         € 16,50
borrelplank voor 2 personen, verrassing van de chef

Pasapalos XXL        € 32,50
borrelplank voor 4 personen, verrassing van de chef

Tostones         € 4,50
hartige versie van de gebakken banaan

Mejillones          € 5,50  
gepaneerde mosselen met honing-mosterdsaus

Guacamole met nacho’s       € 5,50
avocadosaus met nacho’s

Chicharonnes         € 5,50
gefrituurde kip delicatesse op typische wijze afgekruid

Mini arepa (8 st.)        € 6,50
kleine maisbroodjes met roomkaas, chipotlesaus en guacamole

Calamares (8st.)        € 7,00  
inktvisringen met chipotlesaus

Albóndigas peruanas (12st.)      € 9,00
Peruaanse gehaktballetjes met tomatensaus

Nacho’s originales        € 9,50
warme nacho chips, roomkaas, belegen kaas, geserveerd met guacamole, nata en chipotlesaus

 * Vegetarisch
 * Carne (rundergehakt) + € 2,00
 * Tinga (pulled chicken) + € 3,00
 * Mix van carne en tinga + € 3,00
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Likeuren

Gedistilleerd
Bacardi rum   € 5,00
 Bacardi Classic
 Bacardi Razz
 Bacardi Limón
 Bacardi Spiced/Oakheart

Rum Aniversario  € 7,50

Rum Diplomatico  € 7,50

Rum Santa Teresa  € 8,00 

Jack Daniels   € 6,00

Four Roses   € 6,00

Red Label   € 6,00

Black Label   € 7,50

Martini (wit/rood)  € 5,00

Port    € 5,00
 White
 Ruby
 Tawny
Sherry    € 5,00

Bombay Gin   € 5,00

Tequila Sierra   € 4,00

Vieux    € 4,00

Jonge jenever  € 4,00

Jägermeister   € 4,00

Schrobbelèr   € 4,00

Verse limoncello  € 5,00

Amaretto   € 5,00

Frangelico   € 5,00

Baileys   € 5,00

Licor 43   € 5,00

Cachaça   € 5,00 

Kahlúa    € 5,00

Tia Maria   € 5,00

Sheridan’s   € 5,00

Sambuca   € 5,00

Malibu   € 5,00

Dom Benedictine  € 6,00

Ponche Kuba   € 6,00

Drambuie   € 6,00

Cointreau   € 6,00

Gran Marnier   € 6,00

Armagnac   € 7,00

Calvados   € 7,00

Tequila Patrón XO caffee € 8,00

Tequila Patrón Silver  € 9,00
 
Remy Martin VSOP  € 9,00
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Wijnen
Witte wijnen

Chardonnay, Maipo Valley, Chili      glas €   4,50
fris en evenwichtig, fruitig, volle afdronk      fles € 21,00
Chardonnay Chenin, Mendoza, Argentinië    glas €   4,75
smaakvol in mooie balans, fris en sappig       fles € 22,00
Sauvignon blanc, Central Valley, Chili     glas €   4,75
geurig en exotisch, mild droge afdronk       fles € 22,00
Verdejo, Rueda, Spanje       glas €   5,00
uitbundig geurend, fris, fruitig met minerale hints     fles € 23,00

Rode wijnen

Merlot, Central Valley, Chili       glas €   4,50
soepel en toegankelijk met veel fruit en aroma’s      fles € 21,00
Malbec, Mendoza, Argentinië      glas €   5,50
reserva, fluweelzacht van de koningsdruif uit Argentinië     fles € 25,00
Cabernet Sauvignon, Central Valley, Chili     glas €   4,50
romige ronde wijn, aroma’s van cassis en donker fruit     fles € 21,00
Rioja Crianza, Rioja, Spanje       glas €   6,25
intens paarsrood, zwart fruit, hout, harmonieus      fles € 27,00

Rosé wijnen

Rosé, Central Valley, Chili       glas €   4,50
rijp, bessenfruit, prettig mondvullende rose met zwoele afdronk    fles € 21,00
Rosé, Rueda, Spanje        glas €   5,50
organisch prachtig licht gekleurd, combo van tempranillo met verdejo   fles € 25,00

Zoete witte wijn

Moezel, Alemania        glas €   4,50
aromatische, fruitige witte zoete wijn       fles € 21,00

Bubbels

Cava, Penedés, Spanje       glas €   6,25
biologische Cava, fris met aroma’s van appel, peren, licht bloemig    fles € 27,00

Champagne

Pol Roger         fles € 97,50
orginele champagne uit Reims. Geliefde drank van Sir Winston Churchill, mooi
gebalanceerd met chardonnay, pinot noir en pinot meunier. Subtiel en lengte in afdronk



0418 514392
06 27317997
info@lalatina.nl
www.lalatina.nl
@lalatinarestaurant

La Latina Restaurant
Waterstraat 35
5301 AH Zaltbommel

Openingstijden

Maandag: 10.30* - 00.00
Dinsdag: 10.30* - 00.00
Woensdag: gesloten
Donderdag: 10.30 - 00.00
Vrijdag: 10.30 - 01.00
Zaterdag: 10.30 - 01.00
Zondag: 10.30 - 00.00

Keuken dagelijks geopend 
tot 22.00u

* in de wintermaanden vanaf 17.00

Heeft u allergenen?
Vraag het aan een van onze medewerkers. Wij helpen u graag.


