
†van de grill¢
rib eye  dry-aged, 300 gr   23,75 
onze steaks worden enkele weken gerijpt in een ‘’dry-age cabinet.”
geserveerd met kruidenboter en chimmichurri salsa  

kogelbiefstuk  200 gr   18,75 
geserveerd met kruidenboter en chimichurri salsa

PRESA IBERICA BELLOTA  250 gr 23,75 
bijzonder malse lende van het iberico varken, gevoerd met  
beukenootjes! Geserveerd met chimichurri salsa

varkenshaas medaillons  250 gr   18,75
geserveerd met champignonsaus

grill trio  varkenshaas, biefstuk, kippenboutjes, 500 gr 18,75 
geserveerd met knoflook-, bbq- en champignonsaus

lamszadel koteletten  400 gr   22,75 
supermalse gemarineerde lamskoteletjes met honing-tijmsaus

spare ribs   19,75 
onbeperkt, geserveerd met knoflook en bbq-saus

gamba’s  32,50 
onbeperkt, geserveerd met knoflooksaus

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met 
salade en frites of Roseval aardappelen naar keuze

extra bij te bestellen:
gebakken champignons   5,25 gegrilde groenten   5,75
maiskolf   4,25 friet   3,00 
Roseval aardappelen met knoflook, ui & Rozemarijn   3,00 

Platos de Ninos
kindergerechten

amigo  kippenbout met frites en appelmoes 7,50 

speedy gonzales  vissticks met frites en appelmoes 7,50

kinderburger  met frites en appelmoes 7,50

kindertortilla  met kip & ananas, geserveerd met rijst, sla & guacamole 7,50

kinderspareribs  kinderportie spareribs met friet en appelmoes 7,50

Fajitas
specialiteit van het huis

Dit gerecht stelt u zelf aan tafel samen, fajitas wordt bereid op onze lavagrill 
en geserveerd op een “hotplate” met fajita-garnituur.  Het wordt geserveerd met 
bonen, rijst, kaas, salsa-cruda, guacamole,  zure room en tortillas.    

kipfilet  p.p. 17,25 gamba’s p.p. 27,50
varkenshaas p.p. 18,25 vegetarisch* p.p. 17,25
biefstuk p.p. 19,25 (gegrilde groenten en geitenkaas)

TAQUERIA
OPEN TACO’S

drie taco’s met onderstaande vulling naar keuze
U kunt kiezen tussen bloem- en mais tortillas.

kip
kipfilet en greenchillies

rund
rundvleesstoof met kruiden en specerijen

varken
 varkensvlees met chili ancho 

vegetarisch*
gegrilde groenten met geitenkaas

vis
 verschillende vis en schelpdieren

Naast de gewenste vulling worden de taco’s gevuld met kaas, 
zure room, ui, tomaat, jalapenos en limoen.

p.p. 16,25
Deze gerechten worden geserveerd met Mexicaanse rijst, 

zwarte bonen en sla/guacamole.

nachos con todos*  tortillachips, bedekt met
gesmolten kaas, ui, maïs, jalapenos, rundergehakt, tomaat
en sla, zure room en guacamole 15,00

Onze gerechten zijn mild gekruid, 
Op uw verzoek maken wij ze scherper!


gerechten met een * zijn ook 
vegetarisch verkrijgbaar


heeft u een allergie?

vraag naar de allergenenkaart!

Cantina Dolores * Yme Dunenweg 1 * 9161 BZ Hollum
0519 - 55 45 20 * w w w.cantinadolores.nl

american
steakhouse

platillos
mexicanos


