
mexican 
classics
nachos con todos grande* 15,50  
kip / vegetarisch / rundvlees 
tortillachips bedekt met gesmolten kaas, ui, maïs, jalapenos,  
tomaat en sla, zure room en guacamole. 
 
huachaningo veracruazana 18,00
zeebaarsfilet met kruiden uit de oven.

fajitas 
Dit gerecht stelt u zelf aan tafel samen. Fajitas wordt bereid op 
onze houtskoolgrill en geserveerd op een ‘hotplate’ met fajita- 
garnituur en koriander. Fajitas wordt  geserveerd met bonen, rijst,  

kaas, salsa-cruda, guacamole,  zure room en tortillas.

kip    p.p. 18,00

gegrilde groenten en jackfruit* p.p. 18,00

gegrilde groenten en geitenkaas* p.p. 18,00

biefstuk p.p. 20,00

zeebaars p.p. 25,75

runderstoof p.p. 18,00

iberico varkenshaas p.p. 20,00

platos de nino’s
kindergerechten
amigo 7,50
frikandel met friet en appelmoes.

speedy gonzales 9,50
half biefstukje met friet en appelmoes.

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

kinderjerk 7,50
kippenbout met friet en appelmoes. 

extra bij te bestellen

friet .................................................................................3,50 

gegrilde groenten ............................................... 5,50

champignons con ajo .................................... 5,50

maiskolf .......................................................................4,50  

bearnaisesaus ........................................................2,50

chimichurri salsa ...............................................2,50

american 
steakhouse
van de parrilla

presa ibérica, 250 gr  25,00 
100% Bellota afkomstig van het zwarte Iberische varken  
tussen  de schouder en de nek. superzacht en smaakvol.  
geserveerd met chimichurri salsa.
 

solomillo iberico 300 gr  22,50 
100% iberico varkenshaas. geserveerd met beranaise saus.

rib eye dry-aged, 300 gr   26,00 
6 weken gerijpt ribstuk, goed dooraderd en enorm mals.  
geserveerd met gerookte paprika boter.  
 

lady steak,  200 gr  19,00
Ierse biefstuk geserveerd met kruidenboter. 

kalfs short rib, 500 gr 20,00 
Spare rib van het kalf. gemarineerd, sous vide bereid en 
afgegrild op de BBQ. geserveerd met bbq-saus.

jamaican jerk, 500 gr 18,00 
dé Jamaican klassieker: kippenbout van de parrilla.  
geserveerd met knoflook en bbq-saus

de steakhouse gerechten worden geserveerd met  
salade, gegrilde groenten en verse steakhouse friet.

Het Ibérico-varken is algemeen bekend als het beste en meest 
smaakvolle varkensras ter wereld en wordt daarom ook wel het 
“Wagyu” onder de varkens genoemd. Deze varkens voeden zich met 

eikels (Bellota) waardoor het vlees een nootachtige smaak krijgt.

 Ze worden beschermd door de Spaanse wet- en regelgeving met als 
doel het ras zo zuiver mogelijk te houden en de kwaliteit van leven en 
het vlees te waarborgen. Ibérico-vlees staat ook wel bekend onder de 

Spaanse koosnaam Pata Negra.

wij gebruiken uitsluitend 100% bellota 


