


- Entradas Frías -
- Koude Voorgerechten -

- Cold Starters - 

1. Carpaccio de Ternera     €9,95
Dun gesneden Argentijnse ossenhaas met olijfolie, Parmezaanse kaas en 
truffelsaus.

Thin sliced Argentinean �llet mignon with olive oil, truf�e sauce and Parmesan 
cheese.

2. Jamón con Melón      €7,95
De bekende Spaanse gedroogde ham met meloen.

The famous Spanish Serrano ham with melon.

3. Cóctel de Camarones     €8,95
Kleine garnaaltjes met cocktailsaus op een bedje van frisse sla.

Small shrimps with cocktail sauce on a bed of fresh lettuce.

4. Caesarsalade       €7,95
Gemengde salade met o.a. kippendij�let, Parmezaanse kaas en groenten.

Mixed salad with chicken thigh �llet, Parmesan cheese and vegetables.

5. Tapas para dos       €17,95
Een mix van warme en koude tapas voor 2 personen.

A mix of warm and cold tapas for two people.

- Entradas Calientes -
- Warme Voorgerechten -

- Hot Starters -

6. Mejillones a la parilla     €8,95
Gebakken mosselen met uien en kno�ook.

Grilled mussels with onions and garlic.

7. Empanadas de Carne     €6,95
Twee huisgemaakte pasteitjes gevuld met rundergehakt en gesmolten kaas.

Two Argentinean pastries �lled with beef and melted cheese.



8. Gambas al Ajillo      €10,95
Gegrilde gamba’s.

Grilled shrimps.

9. Alas de Pollo       €6,95
Gegrilde, gemarineerde kippenvleugeltjes.

Grilled, marinated chicken wings.

10. Jalapeño Poppers      €7,95
Chili Poppers gevuld met roomkaas.

Stuffed Jalapeno Poppers.

11. Nachos        €7,95
Schotel van knapperige warme tortillachips belegd met rundergehakt of dun-
gesneden kip�let en gesmolten kaas.

Dish of crispy, warm tortilla chips topped with minced beef or thinly sliced 
chicken breast and melted cheese.

- Sopas/Soepen/Soups -

12. Carbonada       €6,95
Echte Argentijnse goulashsoep.

Real Argentinean goulash soup.

13. Sopa de Pescado      €6,95
Rijk gevulde vissoep met verse citroen.

Richly �lled �sh soup.

14. Sopa de tomate      €4,95
Tomatensoep (zonder vlees).

Tomato soup (without meat).

15. Sopa de pollo       €5,95
Rijk gevulde kippensoep.

Richly �lled chicken soup. 



- Plato Principal - 
- Hoofdgerechten -

- Main Course -

Deze gerechten worden geserveerd met patat, een gepofte aardappel of 
rijst. Daarnaast kunt u gebruik maken van de saladebar.

These dishes are served with fries, a jacket potato or rice. You can also 
use the salad bar as well.

       200 gr.  300 gr.
16. Churrasco de Cuadril  €21,50  €25,50

Biefstuk.

Rump steak.

17. Bife Angosto    €22,50  €26,50
Entrecote.

Sirloin steak.

18. Bife de Lomo    €24,50  €28,50
Ossenhaas (lekker mals).

Fillet steak (the tenderest cut of all and a true delicacy).

19. Bife Ancho    €22,50  €26,50
Rib-eye, natuurlijk wel iets vet.

Rib-eye, amerbled sirloin steak with a rich centre and a tender skirt.

20. T-Bone Steak  ±500gr.     €29,50

21. Chuletas de Cordero      €21,50
Lamsracks.

Lamb racks.



22. Costillas de Cerdo ±600 gr. (caliente)  €19,50
Lekker pittige spareribs bereid volgens Tango’s eigen recept.

Spareribs marinated in a spicy sauce.

23. Costillas de Cerdo ±600 gr. (mix)   €19,50
Een smaak tussen zoet en hot.

A �avour between sweet and hot.

24. Costillas de Cerdo ±600 gr. (dulce)   €19,50
 Zoete mals sappige spareribs (zo mals dat ze bijna van het bot afglijden).

Our famous spareribs marinated slightly sweet.

- Platos de pollo -
- Kipgerechten - 

- Chicken Dishes - 

25. Pechuga de Pollo      €18,95
Gegrilde kippendijen met champignonsaus of satésaus.

Grilled chicken thighs with mushroom cream sauce.

26. Pincho de Pollo       €18,95
Brochette van kippendijen, paprika en uien.

Brochette of chicken thighs, peppers and onions.

27. Pollo a la Piri-Piri      €18,95
Gegrilde halve kip piripiri (lekker pittig).

Grilled ½ chicken (piri-piri).

28. La Bamba        €18,95
Kippendijen met groenten, roomsaus en kaas uit de oven.

Chicken thighs with vegetables, cream sauce and cheese from the oven.

29. Quesadilla Mexicana de pollo y queso  €19,95
Een samensmelting van kaas en tortilla gevuld met kip en groenten. (voor de 

 echte kaasliefhebbers).

A cheesy tortilla �lled with chicken and vegetables.



- Platos de pescado -
- Visgerechten -

- Fish -
30. Filet de Salmón       €20,50

Gemarineerde zalm�let van de grill.

Grilled salmon �llet.

31. Gambas al Chimichurri     €23,50
Gegrilde gamba’s gevuld met kno�ook en geserveerd met verse citroen en 
kno�ooksaus.

Grilled shrimps with garlic sauce.

32. Lenguado         €21,95
Drie bruin gebakken sliptongen met Jamballa saus. 

Three pieces grilled sole �sh with Jamballa sauce.

33. Pescados mixtos       €25,95
Een mix van verschillende soorten vis. 

A combination of different kinds of �sh.

- Tortillas -

34. Burrito de Pollo      €19,00
Een grote tarwe tortilla gevuld met gegrilde kip�let en groente overdekt met kaas.

A large wheat tortilla �lled with grilled chicken breast and vegetables, covered 
with cheese.

35. Burrito con Carne Picada     €19,00
Een grote tarwetortilla gevuld met rundergehakt en groente overdekt met kaas.

A large wheat tortilla �lled with minced meat and vegetables, covered with 
cheese.



36. Burrito con Camarones     €22,95
Een grote tarwetortilla gevuld met garnalen en groente overdekt met kaas.

A large wheat tortilla �lled with shrimps and vegetables, covered with cheese.

37. Quesadilla Mexicana de carne picada  €19,95
Een samensmelting van kaas en tortilla gevuld met rundergehakt en groenten.

A cheesy tortilla �lled with chicken and vegetables.

- Tajines -

38. Tajine con Cordero       €21,50
Gestoofd lamsvlees met verschillende soorten groenten. 

Stewed lamb with various vegetables . 

39. Tajine con Albóndigas     €19,50
Gehaktballetjes in tomatensaus met verschillende soorten groenten. 

Meatballs in tomato sauce with various vegetables.

40. Tajine con Gambas      €21,50
Gamba’s in kno�ookolie met verschillende soorten groenten. 

Shrimps in garlic oil with various vegetables. 

- Platos para los niños -
- Kindermenu -

- Children’s menu -

41. Menú Infantil       €10,00
Keuze uit spareribs, kip�let, biefstuk of huisgemaakte kipnuggets met frites, 
appelmoes en ijs als nagerecht.

Choice of spareribs, chicken �let, sirloin steak or homemade chicken nuggets 
with fries, apple sauce and icecream as a dessert.



Acties!
m.u.v. feestdagen

Elke dag bij ons restaurant
Onbeperkt  spareribs of kip piripiri eten
Inclusief stokbrood met kruidenboter, gebruik van het saladebuffet 
en een bijgerecht. 

Compleet menu
Een compleet driegangenmenu
voor 2 personen

Bestaande uit:
- verschillende soorten tapas;
- een mixedgrill (kippendijen�let,
spareribs, biefstuk en entrecote);
- Een proeverij voor twee personen.

*Inclusief stokbrood met kruidenboter, gebruik van het saladebuffet en een 
bijgerecht.

€25,00

€59,50


