
 

 

 

Kerst 
MENU 

 

Voorgerechten 

 

KOUD 
 

Tapende     10.5 
Een feestelijke proeverij van stokbrood met huisgemaakte 

kruidenboter, knoflooksaus, chimichurri, tonijn & olijven. 
Genado Carpaccio  12.5 

Dun gesneden biefstuk met sla, geroosterde pijnboompitten, 

Parmezaanse kaas met een balsamico dressing. 
Salmon  10.5 

Gerookte zalm op een bedje van ijsbergsla met een dressing van 

dillesaus. 

 WARM 
 

Vuurland garnalen  9.5 
Garnalen met champignons, paprika, ui en roomsaus. 

Messi gehaktballetjes  8.5 
Gehaktballetjes in pikante tomatensaus. 

Rio del Plata  10.5 
Gebakken mosselen in knoflookroomsaus met paprika & ui. 

Champignon Fritos  8.0 
Gebakken champignons bereid in chimichurri saus met verse knoflook. 

 

 SALADE 
 

Ensalada de polo  10.0 
Argentijnse kip met appel en geroosterde noten op een bedje van sla 

met yoghurt dressing. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Vlees 

Everado 
Ossenhaas van +/- 200 gram geserveerd met rode wijnsaus  27.5     

Ossenhaas van +/- 300 gram geserveerd met rode wijnsaus 31.5 

  Buenos Aires 
Rib-Eye van +/- 250 gram geserveerd met champignons en paprika  

22.75 

Rib-Eye van +/- 350 gram geserveerd met champignons en paprika  

25.25 

 Bife de Chorizo 
Entrecote van +/- 250 gram geserveerd met ui en champignon  22.25 

 Entrecote van +/- 350 gram geserveerd met ui en champignon  24.25 

Santa Cruz 

Lendebiefstuk van +/- 200 gram geserveerd met kruidenboter  21.0 

 Lendebiefstuk van +/- 300 gram geserveerd met kruidenboter  24.0 

Cordoba 
Kalfsentrecote van +/- 250 gram geserveerd met gebakken ui  23.5 

Argentina Grill 
Spies van ossenhaas, varkenshaas en kipfilet gegrild met paprika, ui 

en champignon  23.5 

Specialiteiten 

Rosario  29.5 
Ossenhaas met gamba’s bereid in chimichurri, geserveerd met gebakken 

champignons.     Ossenhaas van +/- 300 gram geserveerd met rode 

wijnsaus 29.5 

Cape Horn  31.5 
T-bone Steak +/- 500 gram geserveerd met kruidenboter 

Visgerechten 

Curittio 21.5 

Zalmfilet met roomsaus 

Gamba’s a la Plancha  21.0 

Grote garnalen bereid met verse knoflook 

Vega 

Empanada’s  17.5 
Gevulde deegpasteitjes gevuld met mais en gegrilde groente 

Falafel  16.5 
Falafel met gegrilde groente, rode ui en knoflooksaus 

 

                 
 

Alle gerechten worden geserveerd met frites en salade.  

Hoofdgerechten 



 

 

 

Kindermenu 
 
 

 

Filete de Polo o Cerdo  9.5 
Kip of varkenshaas van de grill met satésaus 

 

Costillas de Cerdo  10.0 
Spareribs in zoete marinade 

  

El Menú Cläsico Para Ninos  9.50 

Gefrituurde kipnuggets of frikandel 

 
 

 

Alle kindermenu´s worden geserveerd met frites, salade, mayonaise & 

appelmoes.  


