


Vooraf
Pan criollo
Argentijns kruidenbrood met kruidenboter en tapenade.

Nacho’s con salsa
Nacho’s met tomatensalsa

€ 1,50

€ 2,50

p.p.

Sopa
Sopa de ajo
Romige knoflooksoep op Braziliaanse wijze.

Sopa roja
Licht pikante Mexicaanse tomatensoep.

Sopa del Dia
Soep van de dag.

€ 5,50

€ 5,50

€ 7,50

Voorgerechten
Nacho’s
Warme nacho’s uit de oven met gekruid gehakt ,
groenten , gesmolten kaas en creme fresh.
(ook vegetarisch tebestellen)

Burrito con bife
Gegrilde tortilla wrap gevuld met een mix van groenten
en malse ossenhaaspuntjes.

Albondigas
Spaanse gehaktballetjes uit de oven met een licht
pikante tomatensalsa.

Rodaja de Jamon
Flinterdun gesneden gerookte Rib-eye op frisse salade
met een rodewijndressing. 

Ensalada Pollo Diablo
Exotische salade met warme pikante kipfilet.

Ensalada Salmon con Gamba
Rijkelijk gevulde salade met gerookte zalm en licht
pikante gamba’s met een honingmosterd dressing.

Calamaris
Gefrituurde inktvisringen geserveerd op een bedje sla
met een paprikasausje.

Aquacate
Warme avocado uit de oven gevuld met spekjes en
gegratineerd met kaas (ook vegetarisch te bestellen).

Gamba Pil Pil
Gebakken gamba’s geserveerd in een pannetje met
lichtpikante olie.

Cocktail de Camerones
Kruidige garnalensalade met tomaat en guacamole.

€ 7,50

€ 9,50

€ 8,50

€ 11,50

€ 8,50

€ 11,50

€ 9,50

€ 7,50

 € 11,50

€ 10,50



Vleesgerechten
spareribs  / spareribs grande
Malse spareribs bereid in onze unieke marinade.
(zoet, pikant of mixtas)

Mixed Grill - 650 GRAM
Kipfilet, Kippenvleugels, Spareribs, Albondigas,
Entrecote, Chorrizo geserveerd met Sierra Vista saus.

Pollo Cubana
Grote gegrillde kipspies geserveerd met lichtpikante
satesaus.

Pollo Burrito
Rijkelijk gevulde tortillawrap met kruidige kipfilet en
een mix van groenten en kaas.

Caserola de Fajita’s
Gebakken varkensvlees met groenten geserveerd
met gegrillde tortilla wraps.

T-Bone Steak - 600 gram
Voor de echte vleesliefhebber! Heerlijk van de
grill met een sausje naar keuze .

bife de lomo 200 gram                 /  300 gram
Malse ossenhaas van de grill met een saus naar keuze.

Bife de Ancho - 200 gram
Entrecote van de grill met een saus naar keuze.

Steak de Sierra Vista - 200 gram
Kogelbiefstuk van de grill met een saus naar keuze.

Het beste van land en zee, een malse Entrecote van de grill 
met een spies van gamba’s geserveerd met een warme
knoflooksaus

€ 19,50

€ 23,50 € 27,50

€ 24,50

€ 14,50

€ 15,50

€ 17,50

€ 29,50

€ 21,50

€ 17,50

€ 14,75

Surf and Turf € 26,50

Visgerechten

Vegetarisch

Paella Pescador / vega
Een rijk gevulde Paella met verschillende vissoorten
licht pikant gekruid.

Pincho con Gamba
Een grote spies van gamba’s met ananas van de grill
met een lichtpikante romige saus.

Pescado Grande +/- 600 gram 
Dagverse Zeetong in de roomboter gebakken en
licht gekruid

Que pescaria
Heerlijk zachte Pangasiusfilet met gebakken fruit.

€ 14,50

€ 22,50

DAGPRIJS

€ 14,50

€ 18,50

Pasta do Brazil
Tagliatelle met een kruidige saus rijkelijk gevuld met
een mix van groenten en kaas.

Tostada Latina
Gefrituurde Tortilla wrap gevuld met een kruidige
groentenmix geserveerd met een gefrituurde banaan.

€ 14,50

€ 14,50



Desserts
DAMA BLANCA
Grote gegrillde kipspies geserveerd met lichtpikante

COCO DE FRUTA’S
Grote gegrillde kipspies geserveerd met lichtpikante

chuRRO DE VANILLA
Grote gegrillde kipspies geserveerd met lichtpikante

PINA Y FRUTAS
gegrillde

Mango a la parrilla
Grote gegrillde kipspies geserveerd met lichtpikante

Choco fiesta
Grote gegrillde kipspies geserveerd met lichtpikante

caffe licor cuarenta y tres
Grote gegrillde kipspies geserveerd met lichtpikante

€ 7,25

€ 8,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 7,00

€ 6,50

Bijgerechten
friet

gebakken groenten

gegrillde maiskolf

gebakken champignons

kruidenboter

€ 2,00

€ 2,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,00

pepersaus

champignonsaus

rodeportsaus

warme knoflooksaus

satesaus

chimmichurrisaus

mayonaise

ketchup

curry

bbq-saus

knoflooksaus

€ 2,50

€ 2,50

€ 3,00

€ 2,50

€ 3,00

€ 2,50

€ 0,50

€ 0,50

€ 0,50

€ 1,50

€ 1,50


