
DON ARROYO 
casa 

Rosmalen 

 

Tapas de Luxe Menu 
 

De heerlijkste Tapasgerechtjes 

geserveerd in verschillende gangen. 

Laat u verrassen door de lekkerste 

Zuid-Amerikaanse gerechten. 

Onze tapastafels zijn een compilatie 

van verschillende  

gerechten uit deze kaart. 

 

Kijk voor de uitgebreide tapastafel 

in deze  

menukaart 

 
 

SUD AMERICA  EN  OLANDA 
- Zuid Amerika in Holland - 

 
 Bienvenido / Welkom, 

 
 Fijn u te mogen ontvangen in Casa Don Arroyo, waar wij u graag verwennen met 
 authentieke en traditionele gerechten uit de Zuid-Amerikaanse keukens. 
 
 Vanaf 2003 staat een ervaren keukenbrigade o.l.v. Chef-kok Marcelo Trindade Lima 
 uit Salvador de Bahia, Brazilie, garant voor kwaliteit en smaakvolle gerechten, die 
 vaak geïntroduceerd zijn door Latinos die in Nederland wonen of op bezoek zijn. 
 Dat maakt Casa Don Arroyo zo uniek en derhalve wordt ons restaurant graag bezocht 
 door de Zuid-Amerikanen of gasten die daarmee ‘een link’ hebben. 
 
 De  menukaart is uitgebreid, gevarieerd en is een weergave van “el sabor latino” – 
 de smaak van de Latino’s; Don Arroyo werkt met uitsluitend met kwaliteitsproducten 
 en –leveranciers; zijn er desondanks vragen of wilt u nadere uitleg omtrent de menukaart 
 of gerechten dan  informeren wij u graag. 
 
 Laat u onthaasten in de gemoedelijke, gezellige en relaxte sfeer van Casa Don Arroyo, 
  en geniet van alles wat u proeft, ziet, beleeft en voelt. 
 
          Team Casa Don Arroyo 
                   Rosmalen 



DON ARROYO 
casa 

Rosmalen 

 
 Introducion - Entrees 

 

 Pan Criollo Argentina     € 4,50 
  Warm gekruid knoflookbrood 
  met kruidenboter en tapenade 
 
 Panecillo con Chancho en Piedra   € 5,00 
  Brood uit de oven met een  
  Chileense tapenade  
  – Chancho en Piedra –  
  belegd met spekjes en  
  gegratineerde kaas. 
 Recept van Marcela Fuentes Caceres,  Yumbel – Chili 

 

 Sopas - Soepen 
 
 Sopa Roja Encendido           € 5,50 
  ‘n Traditionele Ecuadoreaanse soep van verse tomaat en zelf 
  getrokken groentebouillon, met een hemelse geur en  
  goddelijke smaak; uit de keuken van de Inka’s  -  Licht pikant 

 
 Chupe de Frijol            € 6,50 
  Een lichtpikante, maar stevige zwarte bonensoep uit de  
  Los Andes, rijk gevuld met rul gebakken rundergehakt en een  
  verrassende garnering 
 
 Sopa Crema de Coco           € 7,00 
  Een Guyaanse Kokos cremesoep.  Een super lekker gerecht van  
  Cocinero Daniel - Rambajue, Santa Mission 
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  Ensaladas - Salades 
 
Ensalada Sencilla            € 8,75 
  Een heerlijk frisse zomerse salade. Licht gekruide  
  kipfilet op een bedje van groene salade, zongedroogde 
  tomaat en een typische pesto-olijfdressing 
 
 Ensalada de Buen Bife con Pebre Chilena       Є 11,50 
  Een frisse salade met lauwwarme entrecote van de grill 
  geserveerd met een Chileense Pebre; 
  pebre is een zeer aangename en frisse salade van tomaat, 
  ui, koriander, koflook, pepertjes en olijfolie; ook bekend  
  als Pico de Gallo in Midden-Amerika of Salsa Verde   
 
 Ensalada de Pescadores           € 12,25 
  Een ruime vissalade; het beste wat de zee te bieden heeft 
  Een salade belegd met; zalm, garnaaltjes, kreeftjes, tonijn en 
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  Entradas Frias - Koude Voorgerechten 
 
 Coctel del Mar con  Crema de Avocado       € 7,75 
  Een cocktail van garnaaltjes en kreeftjes in een  
  huisgemaakte roomsaus met een dipje avocado, 
  ananas en appel 
 
 Carpaccio de Bife Ancho          € 11,25 
  Vers van het mes, flinterdun gesneden schijfjes 
  van gerookte Rib-eye op een verse salade en  
  afgemaakt met een rodewijndressing.  
  - Ambachtelijk gerookt door vleesrokerij Zwiers in Oss - 
 
Montadito de Tortilla con Salmon        € 9,50 
  Een oventortilla een romige vulling van zalm, verse 
  salade een schijfje ei en afgemaakt met een mosterdilledressing 
  - Een frisse zomerse aanrader- 
 
Variados Tipicas            € 12,50 
  Een heerlijke samenstelling van 5 verschillende  
  lekkernijen uit de keuken van Casa Don Arroyo. 
  ook voor twee personen te bestellen € 22,50 
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  Entradas Calientes - Warme voorgerechten 
 
 Pinchos de Albondigas           € 8,50 
  De lekkerste, licht gekruide gehaktballetjes in  
  een lichtpikante, tabaksgerookte tomatensaus. 
  
 Assa de Bistec y Chorizo          € 9,25 
  Twee vleesspiesen van entrecote en Chorizo 
  op een originele Braziliaanse “Assa”; een Cachacabrander 
  met rum gevuld; Een verrassing van Don Arroyo 
 
Tacos de Grande Don!!           € 11,50 
  Tacos zoals de grote Don ze bedoeld. 
  Drie taco's met een verschillende vulling; kipfilet,  
  varkensfilet en gekruid gehakt, opgemaakt met pico de gallo, 
  jalapenos, crème fraiche  en een echte mexican-salsa 
 
Tesoros Exquisitos de Mar          € 11,75 
  ‘Schatten van de Zee” - gegratineerde mosselen in de 
  schelp met gebakken garnalen in een jasje , geserveerd 
  met een knoflookdip. 
 
       Gamba's al Mojo (PilPil)   € 12,25 
       De lekkerste gamba's in een 
       warme olijfolie met knoflook 
         en Chileense pepertjes 
         - het bekendste warme gerecht in 
            Latijns Amerika - 
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  Platos Fuertes - Grote gerechten 
 

-- BEST RIBS -- 
De lekkerste spareribs op Argentijnse wijze natuurlijk!! 

Bite geserveerd, heerlijk gemarineerd en even op de Lavagrill getoucheerd. 
Pas op: om uw vingers bij op te eten…. 

 
  Spareribs Dulce - Zoet          € 17,25 
 
  Spareribs Tabasco - Pikant         € 17,25 

 
  Spareribs de Don! - Met Spek en uitjes       € 18,50 
 
 

--BEST BEEF & GRILL -- 
Best beef in Town!! 

 

 Bife Ancho             € 18,75 
  De beste entrecote van de Lavagrill. Geserveerd  
  met een salsa en kruidenboter 
  
 Mixed Grill - Plato Grande         € 21,75 
  De echte mixed grill uit de omstreek. een grillade  
  van o.a. entrecote, chorizo, varkensfilet, kippenvleugeltjes 
  en sparerib. Een echte uitdaging. (500gr) 
 
 Bife de Lomo Argentina!!         € 23,50 
  De beste Ossenhaas in Town! Op Argentijnse wijze bereid. 
  Geserveerd met een licht jus.( 225gr) 
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  Platos Fuertes - Grote gerechten 
 
Chuleta de Puerco - Ribroast          € 18,50 
  Een flinke ribroast op Cubaanse wijze. Getoucheerd op 
  de Lavagrill en geserveerd met een mild gekruide saus. 
  Recept: Restaurant Paladar La Fontana - Havana Cuba 
 
Corona de Cordero          € 20,50 
  Een fabelachtig mooi lamsgerecht uit Peru. 
  Lamskarbonade gemarineerd in kruiden en bladeren, zoals 
  in de hooggebergte van Peru., met een saus van rozemarijn. 
 
Barreaddo de Morrettes          € 21,50 
  Ossenhaas schijfjes (-puntjes) - super mals-  
  licht gekruid gebakken en geserveerd in een licht pikante marinade;  
  een onvergetelijk smaak voor een feestelijke maaltijd. 
  Ook voor twee personen: € 40,-- 

 

Sud Americano Especial 

Typisch Zuid-Amerikaans 
 
Bife de Antilope        € 19,75 
  Heerlijke filetjes van de antilope; 
  het snelste hoefdier ter wereld. Als één van de weinige  
  in Nederland serveert Don Arroyo dit gerecht voor u.  
 
Picanha Tradicional        € 21,25 
  Het lekkerste stuk van de entrecote; de kop van de 
  entrecote vers van het mes. Heerlijk mals geserveerd 
  volgens Braziliaanse traditie. 
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  Pescadores - Vis gerechten 
 
Pasta com Bacalao do Brasil         Є   19,25 
  Een heerlijke Braziliaanse pasta -Gerecht van Ernesto de Pajaro-   
 Een malse filet van kabeljauw getoucheerd op de lavagrill; 
 geserveerd op een tagliatelle en afgemaakt met een romige  
 vissaus met een vleugje knoflook en tomaat.  
 

Gambas  al  Ajillo de  Guayaquil         Є    20,75 
  Voorgepelde gamba’s (size 8-20) gegaard in een 
 mild kruidige jus met rode uisnippers en knoflook; 
 geserveerd met saffraanrijst, vers gebakken ananas 
 en fruitige garnering 
 
QUE PESCARIA!..... Wat een visvangst!        Є    21,75 
  Een grote visschotel met de mooiste visfilets,  
  belegd met fruits de mere en marriscos,  
  afgemaakt met een muskaten vissaus  
 

Pescadores Tipicos  
-Sud Americano- 

Zuid Amerikaanse Visspecialiteit 
 
Panuchos de Cazon   € 20,75 
 Een heerlijke Filet van  
     HONDS-HAAI. Met een heerlijk  
 boeket van groenten en fruit in de  
 folie gegaard. Zoals op de afslag van 
 Brazilië      
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  Vegetariano - Vegetarische gerechten 
 
Tostada Latina            € 15,75   
 Gebakken tortilla gevuld met kruidige mix 
 van groenten en papaja, met kaas gegratineerd 
 
Paella de  Legumbres          € 16,75 

 Een paella van champignons met Mexicaanse  
 rijst en hierbas; rijkelijk met groen voorzien en 
 geserveerd met chipotle- en guayabasalsa  
 
Pasta a la Evita con Queso y Huevo       € 16,75
 Een van de meest invloedrijke vrouwen uit de vorige eeuw was  

 Evita Peron, de vrouw van de Argentijnse president Juan Peron.  
 Zij streed met zeer veel succes tegen de armoede en het onrecht  
 van de armen. Haar lievelingsgerecht was een romige pasta met  
 ei en champignons, gegratineerd met pittige kaas 
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  Niños – De Kinderbox 
 
Leuke feestelijke Kinderbox met verrassing!! 
Alle gerechten zijn met frites, mayonaise en appelmoes   € 9,75 

 
         

Box  Albondigas Speedy Gonzales   
 Gehaktballetjes van het huis  
 

 Box  El Bandido de San Cristobal    
   Kippenvleugeltjes van de grill 
 
 Box  Rancherite de Pampero     

 Spare-ribs (200gr.) voor de kleine cowboy van de Pampa’s 
 

Box  Olanda Olé     
 Fricandel zoals alleen in Holland  
 gemaakt kan worden 
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Tapas de Luxe Menu 
Zuid-Amerikaanse Tapas en Pinchos-tafel  
Tapasdiner vanaf 2 personen in 5 gangen 

 
************** 

PRIMERO :  SOPAS  EL  DOBLE 
 -Cazuela de Ternero – Een gevulde soep van Kalfsbouillon 
 - Sopa Pepino e Abobrinha - Een romige komkommer-avocadosoep 
 -Panecillo con Queso - Warm Chileens ovenbrood  

************** 
SEGUNDO : 
  -Ensalada Taino Gallina Colombiana 

  Romige Kipsalade met noten en ananas 
 -Tapenades Variados –2 tapenades 
 -Paños pequeños – assorti van minibroodjes 

    -Rodajas de Jamon – carpaccio van gerookte rib-eye  
  -Queso de Manchego – manchego kaas 
  -Tortilla de Salmon - Tortilla met een romige vulling van zalm 
  -Melón y Serrano - meloen met Sarranoham 

************** 
TAPAS &  PINCHOS: 

  -Hualpa Chihuahua  
   pangerecht van kipfilet uit Bolivia 
  -Barreado de Morrettes   
   Ossenhaaspuntjes in kruidige jus 
  -Gambas de Gachupín 

 Gambas van de Zuid-Amerikaanse Spanjaard 
 -Pinchos de Cordero  
  Zoet gemarineerde lamspiesjes 

  - Espadin Crocantas 
  In knoflookolie gebakken Sprotjes  
 -Verduras Mixtas  – een mix van groente 

 
Geserveerd met Papas Fritas en Ensalada del Dia. 

************** 
POSTRES  -Een compilatie van 4 tapasdesserts 

************** 
CAFÉ   COMPLETO 

  Koffie-tableau (of thee, espresso en cappuccino) 
     
          
         Prijs Tapasdiner     €  32,50 p.p. 

 
 

 
 

  


