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Creme catalana          7,50
tropicana
Spaans romig dessert met een tropische twist 

met Licor 43

Churro                     7,50 
gemaakt van gefrituurd tarwedeeg 

met chocoladesaus en een bol ijs

ananas kokosnoot           7,50
ta art
volgens klassiek recept

BABA AU RhUM             9,50 
cake ondergedompeld in rum met vanillesaus

SIGAR CUBANOS            9,50
gevulde chocolade sigaar met ijs en slagroom

DESSERTS

Caribbean Spareribs         23,50
mals en homemade gemarineerd in een 

tropische licht pittige marinade

tournedos trinidad      28,50 
ossenhaas biefstuk, met groene pepersaus

burrito of taco’s             20,50
met rijst
keuze uit:

- Rund, langzaam gegaard draadjesvlees

- Kip, heerlijk gekruid

- Pulled pork, slow cooked procureur uit de oven

- Vega, diverse groenten en kaas

Salsa burger             18,50 
runderburger met sla, jalapeño, tomaat,

augurk, rode ui, bacon, Cheddar kaas 

en mangosalsa

PULLED Pork burger      19,50
runderburger met sla, tomaat, augurk, 

pico de gallo, Cheddar en pulled pork

VEGA groenteQUICHe          20,50

KARNI STOBA                 21,50
tropisch gekruid stoofpotje met mals 

rundvlees, aardappel, ananas, bakbanaan,

groenten en rijst

MIXTO HAVANA                23,50
witvisfilet met knoflook gamba’s

in kokoscrème, met rijst

MIXTO cubanos                25,50
mix grill met kip, sparerib en ossenhaas

met mangosalsa en chimichurri

Trio Gofres GROOT            22,50
trio van wafels gevuld met kip, garnalen 

en rundvlees 

Porksteak                      24,50
Malse pork roast met tijm jus 

PREMIUM TOURNEDOS             34,50
BRAZIL               
Keuze uit: chimichurri, pepersaus of tijm jus

De haas van Zuid-Amerikaanse runderen is de top 

op het gebied mals vlees. De haas is mager en 

botermals. Dit komt doordat de runderen op de 

uitgestrekte pampa’s van Brazilië hun eigen 

kostje bij elkaar grazen

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
salsa, salade en frites

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN
ZUID-AMERIKA ANSE                     6,95
BonenSOEP         
met verschillende bonensoorten, rundvlees 

en gerookt spek 

Empanadas                        9,95
2 maispasteitjes gevuld met rundvlees 

en groenten 

Cubanos Fried         10,95
coconut chicken    
gefrituurde kippendij in krokant jasje

met chili mayo

Bacon wrapped        11,95
Gamba’s         
gepaneerde gefrituurde gamba’s, omwikkeld 

in mager bacon, met heerlijke 

mierikswortelmayonaise

MEXICA ANSE TOMA AT         6,95
PAPRIKA SOEP 

Arepa Patacon                          9,95
Venezolaanse hartige maiskoek, 

knapperige bakbanaan met een topping 

van gesmoord rundvlees of pulled veggie

Trio Gofres KLEIN       14,50
trio van wafels gevuld met kip, garnalen

en rundvlees

Ossenha as carpaccio           14,50
Manchego kaas, rucola, pijnboompitten,

zontomaat en maistruffelmayo

ZALM CARPACCIO                         14,50
met rucola, avocado, komkommer en 

mosterd dille dressing

/m

/m

/m

TO SHARE
NACHO CLASSICO        13,50
tortilla chips, tomaten salsa ,rode ui, 

crème fraîche, guacamole, geraspte kaas, mais, 

jalapeños en Cheddar

NACHO MEXICAN                   13,50
tortilla chips, gehakt, geraspte kaas, mais,

jalapeños, avocado, tomatensalsa, crème fraîche 

en Cheddar 

NACHO CUBANOS                   14,50 
tortilla chips, mals rundvlees, geraspte kaas, 

paprika, mais, jalapeños, avocado, 

tomatensalsa, crème fraîche en Cheddar

BROODPLANKJE         6,95
met aioli, maistruffelmayo en tomatensalsa

/m

/m

/m

= vegetarisch

= vegetarisch mogelijk

/m


