Wij gaan tijdelijk ook bezorgen in Hellevoetsluis!
Vanaf dinsdag 08 december gaan wij bezorgen bij een minimale afname van twee
gerechten. Wij bezorgen tussen 17:00 uur en 20:00 uur. Natuurlijk kunt u ook nog
gewoon uw bestellingen afhalen in het restaurant.
Hoe werkt het?
1. U kunt kiezen uit verschillende gerechten (zie onderstaand menu);
2. Heeft u een keuze gemaakt? App uw keuze door naar +316 53 90 84 94 met daarin
uw naam, adres en bestelling;
3. U krijgt een bezorgtijd toegewezen;
4. Uw maaltijd wordt bereid en bezorgd.
** Let op: bestellingen voor bezorging kunnen alleen gemaakt worden via whatsapp
vanaf 17:00 uur, er kan alleen contant betaald worden en wij rekenen € 2,50
bezorgkosten.
Het menu voor bezorging:
Voorgerechten
Empanadas con carne
Twee gefrituurde echte Argentijnse vleespasteitjes
€ 8,00
Chorizos caseros
Gegrilde worstjes naar origineel recept
€ 8,00
Pimiento relleno
Paprika gevuld met rundergehakt
€ 8,50
Humitas
Argentijnse specialiteit van maïs en gesmolten kaas
€ 6,50
Choclo con mantequila
Gegrilde maïskolf met roomboter
€ 4,00
Tacos con trozos de pollo
Taco's gevuld met stukjes kip, geserveerd met zure room, verse avocado en tacosaus
€ 8,00

Tracitos de pollo
Gegrilde reepjes kip met zoete chilisaus
€ 7.50
Albondigas con salsa mexicana al la mama
Pikante rundergehaktballetjes met rioja saus
€ 7,50
Hoofdgerechten
Costillas a la mexicana
Spareribs gemarineerd in pittige tomatensaus
* Geen tweede gratis bij afhalen

€ 19,95
Costillas La Cabaña
Onze beroemde gemarineerde gegrilde ”zoete spareribs”
* Geen tweede gratis bij afhalen

€ 19,95
Costillas los Andos
Knapperig gegrilde spareribs met verse knoflook
* Geen tweede gratis bij afhalen

€ 19,95
Menū par niños
Kindermenu tot 12 jaar Kipfilet of Spareribs
€ 10,50
Perscado espada en salsa
Vispotje
€ 21,50
Gambas al ajillo
Zes grote garnalen met een pittige knoflookolie
€ 24,50
Pincho de Pollo
Een spies van kipfilet met stukjes paprika en uien (een echte aanrader)
€ 18,50
Pincho la Cabaña 300 gram
Een brochette van 300 gram met stukjes gegrilde ossenhaas en stukjes groenten

€ 22,50
Plato paso doble 300 gram
Combinatie van 150 gram entrecote en 150 gram ossenhaas
€ 25,50
Bife de chorizo naturel 250 gram
Argentijnse entrecote steak
€ 20,50
Bife de chorizo al ajo 250 gram
Argentijnse entrecote met warme knoflooksaus
€ 21,50
Bife de chorizo al la pimenta 250 gram
Argentijnse entrecote met bruine pepersaus
€ 21,50
Bife de lomo naturel 250 gram
Argentijnse ossenhaas naturel
€ 25,50
Bife de lomo grande 300 gram
Argentijnse ossenhaas
€ 28,50
Bife de lomo con champignons marinados 250 gram
Argentijnse ossenhaas met gemarineerde champignons in roomsaus
€ 26,50
-- Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade, koude sauzen en friet of
gefrituurde aardappel

