
Bife de lomo  

Argentijnse ossenhaas
150/200/300 gram 16,50/21/30

Bife ancho

Argentijnse rib-eye
200/300 gram 18,5/25

Churrasco de cuadril

Argentijnse biefstuk
200/300 gram 15/20

Bife de chorizo 

Argentijnse entrecôte
200/300 gram 18,5/25

Saladebuffet 5

pak zelf uw salade bij het buffet

Gefrituurde zoete aardappel friet  5

met cheddar kaas

Gepofte aardappel met roomboter           4

met zure room of kruidenboter 5

Papas fritas met mayonaise    4

Papas bravas 4,5

gekruide aardappelpartjes met bravassaus

Gekruide rijst  3,5

Gebakken champignons en uien  5

Ratatouille gebakken groenten    5

Gegrilde maïskolf met roomboter               3,5

Pincho de lomo con licor 43 28

Argentijnse ossenhaasspies van de grill 
gemarineerd in Licor 43 met een salsa 
van mango, koriander en jalapeño peper

Hamburguesa Gachita (200 gram) 19,5

hamburgersteak op een brioche bol 
met tomaat, chimichurrimarinade, 
bonenspread en chili-mayonaise 

Chimichanga de pollo 20

een bloemtortilla met kip, paprika, maïs en ui 
gegratineerd met kaas geserveerd 
met guacamole en zure room

Picanha con pico de gallo 24,5

Braziliaans staartstuk, gegrilde steak 
gemarineerd met een dry-rub geserveerd met 
een salsa van ui, tomaat, komkommer en chili

Tierra y mar      31

Argentijnse ossenhaas en gamba’s 
van de grill met een knoflook- en bravassaus

 p .p. 32,50

dagprijs                                             

 21

Gran parillada mixta (450 gr. p.p)   

compleet vleesassortiment 
geserveerd op een houtskoolgrilletje 
met een maïskolfje en sausjes
(minimaal te bestellen voor 2 pers)

Pescado del dia 

vis van de dag 

Plato vegetariano     

wisselende vegetarische schotel

De onderstaande gerechten worden 
geserveerd met een keuze uit papas fritas, 
papas bravas, rijst of gepofte aardappel 
en u kunt gebruik maken van het saladebuffet

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Cóctel de camarón     9,5

garnalencocktail met een licht pittige 
Mexicaanse tomatensaus, avocado, 
bleekselderij en koriander

Ceviche                 9

gemarineerde vissoorten met ananas en tomaat

Filete de lomo  11,5

carpaccio met manchego kaas, geroosterde
pittenmix, zongedroogde tomaten
en een truffeldressing

Ensalade de carne ahumada    11

salade met gerookte biefstuk,
gegrilde palmharten en courgette,
verse mango, gekarameliseerde ui, geraspte 
geitenkaas en honing-tijmdressing
(ook vegetarisch te bestellen)

Chorizos Pedro Ximinéz       9

gebakken Argentijnse worstjes, afgeblust met 
Pedro Ximinéz geserveerd met brood

Croquetas de chorizo y empanadita 7

chorizokroketjes en een pasteitje van
rundergehakt en piri-piri saus
(ook vegetarisch te bestellen)

Sopa del dia        6

soep van de dag

Broodplank met smeersels     5,5

Mexicaanse schotel       14

met nachos, uienringen, quesadillas
zure room en guacamole    

Gachita schotel      p . p .  1 0 

tapasplank, verschillende kleine hapjes
(minimaal te bestellen voor 2 pers)

restaurant  gachita

Costillas de cerdo

onbeperkt spare-ribs 20   

met knoflook- en/of bbq-saus

Keuze uit spare-ribs, biefstuk, vis
kippenvleugels of hamburgertje op brood 
met friet, appelmoes en mayonaise  9

A B E R D E E N  A N G U S

Het beste vlees uit Argentinië, puur en uit de vrije natuur, 

gegrild op houtskool

te combineren met bijgerechten

est. 1992

TABLONES

ENTRADAS

PLATOS PRINCIPALES

KINDERMENU

Pepersaus 2

Knoflooksaus 2

Champignonroomsaus 2,5

Chimichurri 2

SALSA’S


