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Gachita en tu Casa

Telefonisch bestellen van Do t/m Zo 13:00/20:00
Afhalen van Vrij t/m Zo 16:00/20:30
Allergie? Meld het ons

Heeft u Gachita ook zo gemist?
Tel 0299 470 572
06 266 436 82

voorgerechten
Filete de lomo 11,00
carpaccio van ossenhaas, zongedroogde tomaten,
manchegokaas, geroosterde pittenmix en truffeldressing

Croquetas de chorizo y empanadita
6,00
chorizokroketjes en een pasteitje van rundergehakt
en piri-piri saus

Aquacate con gambas 8,00
avocado gevuld met gebakken gamba’s
met limoen-korianderdressing

Chorizos criollos 5,00
Argentijnse gegrilde worstjes met bbq-saus

Sopa del dia 4,00
soep van de dag

hoofdgerechten

ABERDEEN ANGUS

Het beste vlees uit Argentinië,
puur en uit de vrije natuur, gegrild op houtskool
GEGRILD of ONGEGRILD te bestellen
Uw bestelling wordt direct bereid als u binnenkomt zo
krijgt u de steak op zijn allerlekkerst mee!
Bife de lomo 150/200/300 gram 12,50/16,00/23,50
Argentijnse ossenhaas
Bife de chorizo 200/300 gram
Argentijnse entrecôte
Bife ancho 200/300 gram
Argentijnse rib-eye

12,50/18,00

Costillas de cerdo 16,50
spare-ribs met knoflook-en/of bbq-saus
Buritto vegetariano 12,50
een bloemtortilla uit de oven met gebakken groenten,
gegratineerd met kaas, geserveerd met guacamole
en zure room
Pescado al horno 13,50
Roodbaarsfilet in de folie uit de oven met groenten,
verse kruiden en witte wijn

12,50/18,00

bijgerechten

gemengde- of aardappelsalade 3,00
gepofte aardappel met roomboter 3,00
patat frites met mayonaise 3,00
gekruide aardappelpartjes met bravasaus 3,50
gekruide rijst 3,00

nagerechten
Parfait licor 43 5,00
parfait (romig ijs) van Licor 43

Chocopots 4,00
espresso chocolade mousse

Tarta de queso con limón 4,50

Helados (250ml)
3,50
bakje ambachtelijk gemaakt ijs
mango, walnoot-honing of kokos

limoen cheesecake

Chimichanga de pollo 13,50
een bloemtortilla uit de oven met kip, paprika, maïs en ui,
gegratineerd met kaas en geserveerd met guacamole
en zure room

Fondue de chocolate 7,50 p.p
chocolade fondue met vers fruit, koekjes en marshmallows

te bestellen voor 2 personen!

gebakken champignons en uien 4,00
ratatouille, gebakken verse groenten 4,00
gegrilde maïskolf met roomboter 3,00
pepersaus, knoflooksaus, guacamole of chimichurri 1,00
mayonaise, zure room, bravasaus of ketchup 0,75

Kinderbox

8,50
spareribs, hamburgertje of kippenvleugeltjes,
geserveerd met friet, appelmoes, mayonaise
en een toetje

Argentijnse gourmetschotel 350 gram p.p.
26,50 p.p
Argentijse ossenhaas, rib-eye, entrecôte, spareribs
en wagyu hamburgertjes
met aardappel- en gemengde salade,
maïskolfje en verschillende sausjes
Koud af te halen, minimaal te bestellen voor 2 personen!

chocolade fondue stelletje +10,00
Bekijk ook onze drankenkaart om uw diner compleet te maken!

