restaurant gachita

Tablones para dos

Entradas

Broodplank met smeersels 5,00
Borrelplank 9,50
met verschillende soorten worst,
manchego in knoflook- dragonolie
en olijven

Croquetas de chorizo y empanadita		
6,50
chorizokroketjes en een pasteitje van rundergehakt
en piri-piri saus
Filete de lomo		
11,00
carpaccio met manchegokaas, zongedroogde tomaten,
geroosterde pittenmix en truffeldressing

Mexicaanse plank 14,00
met nachos, uienringen, quesadillas
zure room en guacamole

Gachita plank

Aquacate con gambas
9,00
avocado gevuld met gebakken gamba’s met een
limoen-korianderdressing

20,00

tapasplank voor wie niet kan kiezen

8,00
Tortilla de pollo
wrap “pulled chicken”, sla, smoked bbq-saus en koriander

Sopa del dia 5,00
soep van de dag

Ensaladas
Geitenkaas uit de oven
8,50
een salade met zongedroogde tomaat,
gekarameliseerde ui, pecan noten, verse mango
en honing-tijmdressing

Chimichurri rijstsalade
9,50
rijstsalade met chimichurri, gerookte biefstuk
en gegrilde groenten

Bijgerechten
Heeft u een allergie? Meld het ons!

gefrituurde zoete aardappel		
met cheddar kaas

gepofte aardappel met roomboter		
3,75
met zure room of kruidenboter +1,00

Aberdeen Angus

patat frites met mayonaise		

Het beste vlees uit Argentinië,
puur en uit de vrije natuur, gegrild
op houtskool
te combineren met bijgerechten

gekruide rijst		

Bife de lomo		
Argentijnse ossenhaas
15,00/19,00/28,50
150/200/300 gram		
Bife ancho		
Argentijnse rib-eye
200/300 gram		
16,50/22,50

Pescado del dia
dagprijs
vraag naar ons visgerecht

Tierra y mar 29,50
Argentijnse ossenhaas en gamba’s
van de grill met knoflook- en een bravassaus

4,75

ratatouille 4,75
gebakken groenten

sauzen		
2,00
pepersaus of knoflooksaus

Bife de chorizo
Argentijnse entrecôte
200/300 gram		
16,50/22,50

gemengde salade
aardappelsalade

3,50

3,50
3,50

Kindermenu
onbeperkt spare-ribs		
19,50
met knoflook- en/of bbq-saus

Costillar de cordero 26,50
lamsrack met een mosterd-dille saus

gebakken champignons en uien

Churrasco de cuadril Argentijnse biefstuk
200/300 gram		
14,00/18,00

De onderstaande gerechten worden geserveerd
met een keuze uit patat frites, papas bravas, gepofte aardappel of rijst
en desgewenst een salade

Chimichanga de pollo o vegetariano		
19,00/17,50
een knapperige bloemtortilla uit de oven
met kip of gebakken groenten gegratineerd
met kaas geserveerd met guacamole en zure room

3,00

gegrilde maïskolf met roomboter

Costillas de cerdo

Hamburguesa Gachita (200 gram) 19,50
heerlijke Wagyu hamburgersteak op
een Italiaanse bol met sla, smoked bbqsaus,
tortillachips en guacamole

3,75

gekruide aardappelpartjes 4,25
met bravassaus

Platos principales

Pincho de lomo con licor 43		
26,00
Argentijnse ossenhaasspies van de grill
gemarineerd in Licor 43 met een salsa van mango,
koriander en jalapeño peper

5,00

keuze uit spare-ribs, hamburgertje op
brood, kippenvleugels of biefstuk
met friet, appelmoes, mayonaise 8,50

Dulce
Tarta de queso con limón
limoen cheesecake

5,50

Mousse de chocolate
chocolade mousse

5,00

Mango con tequila 7,50
verse mango met limoensorbet ijs
met een scheutje tequilla

Helados
heerlijk ambachtelijk ijs per bol te bestellen

Flan caramel
5,00
caramel pudding met dulce de leche

1,50
1 bol ijs
met slagroom +0,50
vraag naar de smaken

restaurant gachita
BUBBELS

een heerlijk glaasje Cava
om mee te beginnen
ook te bestellen in een halve- of hele fles

Té

COCKTAILS

wij hebben heerlijke cocktails
zoals de klassiekers Mojito, Caiprinha,
Margarita, Gin Tonic
of laat u verrassen!

WHISKY SPECIAL
Bunnahabhain Toiteach		
Old Pulteney 200		

Highlander 7,00

Bladnoch 10Y		

Lowlander

Benromach 10Y		
Glendalough 7Y Porter cask

witte Sangria of rode Sangria
per kan 19.00

Chili		

4,25 / 22,50

Merlot			

Chardonnay		

Chili

4,50 / 25,00

Malbec		

Pinot Grigio		

Italië		

4,50 / 25,00

Pinot grigio blush

5,75

Chili		
Argentinïe
Italie		

4,25 / 22,50
4,50 / 25,00
4,50 / 25,00

of een fles uit onze wijnkelder 25,00

café .....?
7,50
liever een ander drankje in de koffie?

Degustación de dulces

5,00

lekker bij de koffie of thee een proeverij van zoetigheden

After dinner cocktails

VINOS A LA CASA

koffie
2,75
espresso 2,65
latte machiatto 3,50
espresso machiatto 2,75
café gachita 7,50
koffie met Licor 43 en slagroom

heerlijke koffie,
in laagjes opgebouwd
met licor 43,
gecondenseerde melk
en opgeklopte melk

SANGRIA

Sauvignon Blanc

thee 2,90

Barraquito

8,75

Iers 6,25

wij hebben heerlijke losse thee van Suez Thee

staat er iets niet op onze kaart vraag het ons!

Ultimated Select Rum 8Y 5,00
Conde de Cuba Rum 11y 6,00

Speyside 7,00

Café

verse muntthee 3,50
verse gemberthee 3,50

RON SPECIAL

Islay 6,75

Puro Fairtrade koffie

Silky lemon 43 7,50
Licor 43, Limoncello, room
Hazel’s dream 7,50
Baileys, Cointreau, Kahlua, melk en room
Espresso Martini 7,50
Licor 43 baristo, Amaretto, espresso

Licor y Coñac
amaretto, kahlua, licor 43 baristo,
tia maria, sambucca, drambuie,
cointreau, grand marnier,
dom bénedictine
Argentijnse likeur Legui
armagnac, calvados en brandy,
chateau montifaud vsop,
hennesy vs, courvoisier vs, martell vs,
torres jamie I 30

CERVEZAS
Corona		

lager ( alc 4,5% )		

4,50

Bruut, Eigenweiss Hefeweizen/wit ( alc 5,5% )

6,00

Open donderdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

Quilmes

Lager espcial ( 4,5% )

5,00

de Molen, Vuur en vlam IPA ( 6,2% )		

6,00

BIJ MOOI WEER HEERLIJK IN ONZE TUIN DINEREN

Desperados Lager ( 5,9% )		

4,50

Mort Subite Rosébier ( alc 4% )			

4,50

Amstel Citroen Radler ( alc 0% of 2% )

3,25

Weizen 0%						3,75

Tel: 0299-470572
www.gachita.nl / info@gachita.nl

Heineken 0%					2,95

