
Welkom bij Steakhouse Royal Argentina
Wij zijn blij je te mogen verwelkomen in ons mooie ruime pand te Enschede. Na 
8 fantastische in Hengelo waren wij gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe ruimte. 
Enerzijds omdat ons restaurant uitbreiding behoefde, anderzijds omdat wij plaats moesten 
maken voor woningbouw. Maar onze gedrevenheid, om je met een mooi stuk vlees en 
persoonlijke service een fijne avond te bieden, is gebleven! Onze koks zijn er om jou te 
verwennen met tongstrelend eten. 

Ons restaurant
Ons vlees is uitsluitend van goede kwaliteit en afkomstig van de Argentijnse pampa’s, de 
op een na grootste kudde op aarde. Argentijnse runderen worden gevoerd met gras en 
krijgt veel beweging en heeft daardoor een betere smaak. Kijk voor onze heerlijke en 
gevarieerde gerechten op onze menukaart. Uiteraard hebben wij ook gedacht aan onze 
vegetarische klanten.

Wist je, dat je bij ons ook een feestje kunt vieren? Bijvoorbeeld je verjaardag. Maar dat niet 
alleen, je kunt bij ons ook buffetten bestellen voor thuis. 

Mocht je iets wensen en het niet op onze kaart zien? Vraag het ons.

Onze catering
Wij hebben reeds vele jaren ervaring met onze catering, zie ook hiervoor het menu en 
de foto’s. Gezellig een feestje thuis, klein of groot? Of geen zin om op je verjaardag alles 
zelf klaar te maken? Wij verzorgen het graag voor je! Wij stellen samen met jou het buffet 
samen, warm of koud, of beide. Je hebt gegarandeerd een heerlijke tafel. 

Nieuw is onze ijssalon
In onze nieuwe locatie hebben wij uitbreiding: een ijssalon, een zeer ruim assortiment 
ijssoorten om te genieten, zo even op het terras, of uit de hand tijdens je fietstochtje,
Stel je favoriete ijsje samen of maak een keuze uit onze ijskaart. Hoe dan ook, dat wordt 
genieten!

Ook nieuw in onze nieuwe locatie is ons café
Een gezellig café, waar je gewoon even wat kunt drinken met vrienden, maar ook waar je 
een privé feestje kunt vieren. Dus geen zin in al die mensen thuis? Of geen ruimte? Overleg 
met ons over de mogelijkheden.

Kortom, wij kunnen je veel bieden, en ons 
team zal er alles aan doen je een gezellig 

avond of feestje te bezorgen!
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.



Koude voorgerechten
Salta plus           4,50
Stokbrood met kruidenboter en knoflooksaus.

Tapenade           8,50
Een feestelijke proeverij van stokbrood met huisgemaakte kruidenboter, knoflooksaus, 
chimichurri, tonijn en olijven.    

Ganado carpaccio           10,50
Dungesneden biefstuk met sla, geroosterde pijnboompitten, Parmezaanse kaas 
met een balsamico dressing.   

Cóctel de camarones          8,50
Garnalencocktail geserveerd met stukjes appel, mandarijn en cocktailsaus. 

Salmon            8,50
Gerookte zalm op een bedje van ijsbergsla met een dressing van dillesaus.

Salades
Atún            7,50
Argentijnse tonijnsalade met sla, paprika, ui, fetakaas en citroen.

Pollo            8,00
Argentijnse kip met appel en geroosterde noten op een bedje van sla met een yoghurtdressing.

Con Gambas           8,50
Vers gemengde sla met gebakken gamba’s bereid in chimichurri saus.    

Warme voorgerechten
Vuurland Garnalen          7,50
Garnalen met champignons, paprika, ui en roomsaus.

Alas de pollo           6,50
Pikante kippenvleugeltjes op Zuid-Amerikaanse manier bereid.

Messi Gehaktballetjes          6,50
Gehaktballetjes in pikante tomatensaus.

Rio del Plata           8,00
Gebakken mosselen in knoflookroomsaus met paprika en ui.

Empanadas           7,00
Twee gevulde deegpasteitjes, één gevuld met maïs en de ander gevuld met gehakt.                  

Champignons Fritos          6,00
Gebakken champignons bereid in chimichurrisaus met verse knoflook.     

Soep
Sopa Argentina          5,50
Klassiek Argentijnse rundvleessoep met maïs en vlees.

Sopa de amada*          5,00
Romige tomatensoep.   * Vegetarisch

 



Hoofdgerechten vlees
Everado           25,50
Ossenhaas van +/- 200 gram geserveerd met rodewijnsaus.      
Ossenhaas van +/- 300 gram geserveerd met rodewijnsaus.      29,50

Buenos Aires           20,75
Rib-eye van +/- 250 gram geserveerd met champignons en paprika.      
Rib-eye van +/- 350 gram geserveerd met champignons en paprika.      23,25  
            
Bife de Chorizo          20,25
Entrecote van +/- 250 gram geserveerd met ui en champignons.     
Entrecote van +/- 350 gram geserveerd met ui en champignons.     22,25

Santa Cruz           19,00
Lendebiefstuk van +/- 200 gram geserveerd met kruidenboter.       
Lendebiefstuk van +/- 300 gram geserveerd met kruidenboter.      22,00

Costilla de ternera          21,50 
Kalfsrib-eye van +/- 250 gram geserveerd met gebakken ui.                                 

Cordoba           21,50 
Kalfsentrecote van +/- 250 gram geserveerd met gebakken ui.   

Valdes            16,00 
Gegrilde kipfilet geserveerd met roomsaus en een warme groente mix.                                  

Diego Maradonna           17,50
Spare-ribs +/-  500 gram bereid in huisgemaakte marinade. Keuze uit zoet of scherp.

Argentina Grill          21,50
Spies van ossenhaas, varkenshaas en kipfilet gegrild met paprika, ui en champignons.

Lomo de cerdo          17,50
Varkenshaas van de grill met champignonroomsaus.

La Pampa           18,50
Mix van gehakt, kipfilet, varkenshaas en biefstuk.

Schotel Massale (vanaf 2 personen)       p.p. 22,50 
Diverse soorten vlees geserveerd met knoflooksaus en chimichurri.

*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade en steak frites.



Specialiteiten van het huis
Rosario           27,50
Ossenhaas met gamba’s bereid in chimichurri, geserveerd met gebakken champignons. 

Plato            26,50 
Een mix voor de echte steakliefhebber met ossenhaas, entrecote, rib-eye en biefstuk.
   
Cape Horn           29,50
T-Bone steak van +/- 500 gram geserveerd met kruidenboter.

Maxima Surprise          22,50
Verrassingsschotel van de chef.

Hoofdgerechten vis
Che Guevara           20,50
Victoriabaars, kabeljauw en pangafilet overgoten met roomsaus.

Curritio           19,50
Zalmfilet met roomsaus.

Gambas a la Plancha          19,00 
Grote garnalen bereid met verse knoflook.

Caponeta           20,00 
Zeebaars overgoten met Argentijnse chimichurri

Vegetarisch
Empanadas           15,50
Gevulde deegpasteitjes gevuld met maïs en gegrilde groente.

Falafel            14,50
Falafel met gegrilde groente, rode ui en knoflooksaus.

Kindermenu
Filete de pollo o cerdo         7,50
Kip- of varkenshaas van de grill met satésaus.

Costillas de cerdo          8,00
Spareribs in zoete marinade.

El menú clásico para ninos          7,50
Gefrituurde kipnuggets of frikandel.

De kindermenu’s worden geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes.

*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade en steak frites.



Bijgerechten
Frasco de maiz           3,50
Maïskolf met honing.

Patata inflada           3,00 
Gepofte aardappel met crème fraîche.        

Warme groenten mix          3,50 
Diverse gekookte warme groenten.  

Steak frites           3,00

Gekruide wedges          3,50

Rijst            3,00  
    
Argentijnse salade          4,00 

Argentijnse chimichurri         2,50 
Tapenade van zongedroogde tomaat, knoflook, ui en diverse groenten. 

Knoflooksaus           2,50

Kruidenboter           2,50 
 
Champignonroomsaus         3,50

Peperroomsaus          3,50

Rode wijnsaus           3,50

Knoflookroomsaus          3,00  
           
Mayonaise            1,00

Ketchup           1,00



Warme Dranken
Thee (diverse soorten)  €2,50

Koffie     €2,50

Espresso    €2,50

Cappuccino    €3,00

Latte Macchiato   €4,00

Cafe au lait    €3,00

Dubbele espresso   €3,00

Warme chocomel   €3,00

* Alle koffie varianten kunnen ook cafeïne vrij.

Frisdranken
Diverse frisdranken vanaf  €2,75

Rivella                                  €3,25

Fristi                                     €3,00

Chocomel                           €3,00

Nestea                            €3,00

FuzeTea Green                        €3,00

Chaudfontaine blauw/rood 1 Ltr. €4,50

Warme alcoholische dranken
Italian coffee - Koffie met Amaretto Disaronno en slagroom    €7,50

Spanish coffee - Koffie met Licor 43 of Tia Maria en slagroom    €7,50

French Coffee - Koffie met Grand Marnier en slagroom       €7,50

Irish coffee - Koffie met Jameson en slagroom         €7,50

Argentina Coffee - Koffie met Tres Plumas en slagroom     €7,50 



Bieren
Grolsch 0,25L                                  €3,00  
Grolsch 0,5L                       €5,40

Weizen 0,3L                                    €4,95
Weizen 0,5L                       €6,75

Grolsch 0.0                                     €3,45
Weizen 0.0                       €4,05
Radler 2.0                                       €4,20

Seizoensbier    
                                          
Grimbergen blond 0,25L                  €4,80
Grimbergen blanche (witbier)           €4,80
Grimbergen dubbel                          €4,80

Bokbier                                           €5,50

Buitenlands 
gedistilleerd
Ouzo     €2,60

Absolut vodka    €4,75

Puschkin red vodka   €4,75

Bacardi rum    €4,75

Malibu     €4,75

Safari     €4,75

Binnenlands 
gedistilleerd
Jonge jenever    €2,75

Oude jenever    €2,75

Jägermeister    €2,75

Whiskey’s
Ballentines    €4,50

Johnnie walker red label  €4,75

Johnnie walker black label  €5,75

Jameson    €5,00

Jack Daniels    €5,00

Dimple     €5,50

Glennfiddich 18 year   €12,50

Highland park 18 year   €12,50

Cognac    
Remy Martin V.S   €6,50

Tres Plumas, Argentijnse cognac €6,50

Joseph Guy V.S    €6,50

Likeuren
Lequi original Argentijnse likeur €4,25

Quemaita Argentijnse likeur  €4,25

Di-ez     €4,25

Licor 43    €4,25

Amaretto Disaronno   €4,25

Tia Maria    €4,75

Grand Marnier   €4,75

Cointreau    €4,75

P.S.V.
Port rood/wit                     €3,00

Sherry medium/dry          €3,00

Martini Bianco/Rosso       €3,25


