
T: 0162 - 769 068
Markt 8, 4901 EP, Oosterhout
Open dinsdag t/m zondag

Pollo Asado   € 15,50
Gemarineerde gegrilde kip

Spareribs € 19.00
Gemarineerd in Jack Daniels saus
Geserveerd met BBQ saus

Picaña 300 gr € 26.00
Dun gesneden vlees gegrild a la minute

Fiesta Parillada   € 31.95
Een feest van ons lekkerste vlees en bijgerechten
zoals biefstuk, ribeye, entrecôte en chorizo

Bife a la pimienta   € 26.50
300gr Cuadril bedekt met zwarte peper, 
geserveerd met pepersaus

Salmon a la parilla  € 23,50
Gegrilde zalm geserveerd met verse groenten uit
de oven, gepofte aardappel en zure room

Atun a la parilla  € 26.50
Verse tonijn van de grill geserveerd met groenten
uit de oven, aardappelgratin en een wasabi-aioli

Ensalada Ceasar   € 13,95
Gegrilde kip, Romeinse sla, tomaat, ei,
komkommer, Parmezaanse kaas, croutons,
pijnboompitten en Caesar dressing

Ensalada con pincho  
- Met kip € 13.95
- Met rundvlees € 14.50
Ijsbergsla, rucola, tomaat, zwarte olijven,
komkommer, croutons, pijnboompitten.
Gemixt met mosterd-dille dressing

VOORGERECHTEN

MENU
BEZORG/AFHAAL

HOOFDGERECHTEN VLEES

VISGERECHTEN

SALADES

BURGERS 200 gr. 300 gr.

Texas, Hawaï, Mexicana of Picante € 16.95 € 20,00

VLEES PER GEWICHT 200 gr. 250 gr. 300 gr. 400 gr. 500 gr.

Bife de Cuadril / Biefstuk € 16.95 € 18,95 € 20,80 € 24,50 € 27,95

Bife de Lomo / Ossenhaas € 24,50 € 28,95 € 33,50 € 39,95 € 45,00

Bife Ancho / Ribeye € 27,50 € 34,95 € 39,00

Bife de Chorizo / Entrecôte € 24,50 € 27,95 € 32,50 € 37,00

1. Alle vleesgerechten worden geserveerd met frites en salade.
1. Bij elke bestelling ontvangt u frisdrank of bier naar keuze, evenredig aan het aantal hoofdgerechten.
1. Bij elke bestelling ontvangt u een kadobon van 10% van de waarde van uw bestelling.

Tacos de pollo   € 8,95
Twee gefrituurde taco’s gevuld met kip, ui, mozzarella, 
tomaten en jalapeño. Met avocadomousse.

Empanadas € 9.50
Twee Argentijnse pasteitjes met keuze uit rundvlees, 
kip, spinazie-kaas

Chorizos € 9.50
Twee gegrilde Argentijnse worstjes met chimichurri

Carpaccio  € 13.50
Dun gesneden ossenhaas, Parmezaanse kaas, 
pestodressing, prei, pijnboompitten en rucola


