AFHAAL MENU
Koude Voorgerechten
38

Carpaccio de Carne
Carpaccio Ossenhaas met truffelsaus en Parmezaanse kaas

€ 12,50

41

Pollo de Fruta
Gerookte kipfilet met meloen

€ 9,75

43

€ 11,75
Coctel de frutas del mar
Cocktail bestaande uit garnalen, inktvis, mosselen, fijngesnipperde
ui, stukjes tomaat, verse koriander en limoensap overgoten met een
cocktailsaus

46

Palta a la Camarones
Avocado gevuld met Hollandse garnalen

€ 12,75

Warme Voorgerechten
49

Gambas a la Ajo
Vier grote garnalen in knoflooksaus en pepers uit de oven

€ 15,75

52

Berenjena al Horno
Aubergine gevuld met gehakt en kaas uit de oven

€ 9,75

53

Hot Wings

€ 9,75

Gegrilde kippenvleugeltjes met zoete saus

Hoofdgerechten
Mexicaanse ovengerechten
70

Enchiladas ‘Oribaza’
Twee zachte tortillarollen gevuld met gehakt en kip,
geserveerd met rijst en bonen

€ 15,75

72

Chilaquiles
Stukjes kip met champignons, groenten, maïs en paprika in

€ 16,75

chilisaus, gegratineerd in kaas, geserveerd met rijst en bonen
Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met zure room en
avocadomousse.

Kipgerechten
75

Pechuga con Salsa
Gegrilde kipfilet met champignon-chilisaus of champignon -roomsaus

€ 18,75

76

Pechuga con el piña
Kipfilet met sinaasappelsap en ananas uit de oven

€ 18,75

Visgerechten
107

Camarones con salsa
Grote garnalen in Mexicaanse knoflooksaus

€ 23,75

110

Zarzuela a la Veracruzana
Meest bekende visgerecht in Mexico: stevig gestoofde witvis met
een speciale saus uit Veracruzana

€ 20,75

Steaks
77

Churrasco de Cuadril (225 gr.)
Argentijnse biefstuk

€ 20,75

81

88

Bife de Lomo (225 gr.)
Argentijnse ossenhaas
Parrillada mixta Argentina (1 prs.)
Compleet vleesassortiment; spareribs, biefstuk, ossenhaas puntjes en
kipfilet

€ 23,75

€ 21,75

Lams & rib
94

Chuletas de Cordero
Gegrilde lamskoteletten

€ 21,75

95

Filette de Cordero Asado
Gegrilde lamshaas

€ 23,75

98

Costillas de cerdo
Spare ribs (Zoet of pittig)

€20,75

Kindermenu
99
a

Keuze uit vlees:
Biefstuk, worstjes, kipfilet, spiesjes of spare ribs, kabeljauw, zalm of
garnalen

€ 13,50

Deze gerechten worden geserveerd met salade, en de keuze uit frites of een gepofte
aardappel.
We geven u ook de mogelijkheid om sausjes te bestellen voor bij het vlees.

€2,50

U kunt kiezen uit de volgende sauzen:
1. Roquefortsaus
2. Pepersaus
3. Champignonroomsaus
4. Champignonchilisaus
5. Strognoffsaus
6. Gebakken champignons en ui

Voor bestellingen vanaf 2 personen bieden wij een
GRATIS FLES HUISWIJN naar keuze t.w.v €21,75

