Menu tapas

O 06. Seizoenssoep (zie tafelkaartje)
O 07. Taco met salade van Noorse garnalen +=
O 08. Peppadews gevuld met roomkaas ,+
O 09. Frisse meloenpartjes met ham +=w.
O 10. Bruschetta met Serranoham en mozzarella +=w.
O 11. Vegetarische Mexicaanse Pokébowl ,+=
O 12. Taco zalmsalade, komkommer, avocado, zure room +=w
O 13. Tex-Mex salade geitenkaas, perzik, maïs,en avocado +,
O 14. Taco met tonijnsalade +=w
O 15. Carpaccio met cheddar kaas en gepofte chilimaïs +=w

PRINCIPALES
hoofdgerechten

bienvenido a el saludo
Welkom bij El Saludo
Bienvenido a El Saludo!
Op deze placemat vindt u onze tapaskaart, vol met
smakelijke gerechtjes.
Hoe gaan we te werk?
Vooraf serveren wij u alvast een lekker Mexicaans flatbread met
nachos & dippers. Deze mag u tussendoor ook bijbestellen.
Dan mag u direct bestellen:
Per ronde, per persoon, kunt u 2 gerechten
aankruisen op de invulbriefjes. Wij halen deze op en de
gerechten worden vervolgens bij u aan tafel geserveerd.
Vervolgens kunt u weer een nieuwe ronde bestellen,
zoveel rondes als u wenst.
Mocht u vragen of toelichting wensen, vraag het gerust aan uw
gastheer of gastvrouw.
¡Buen provecho! Smakelijk eten!
+ Glutenvrij te bestellen
, Vegetarisch
. Bevat Varkensvlees

= Lactosevrij te bestellen
w Ongeschikt bij Zwangerschap

Let op: In onze ruimtes wordt gewerkt met allergene ingrediënten, wij kunnen
zodoende niet garanderen dat onze gerechten 100% vrij zijn van deze allergenen.

entradas
voorgerechten

O 00. Flatbread met dippers (mag extra bijbesteld worden) =
O 01. Taco met pulled chicken en smoky paprikamayo +
O 02. Pomodori soepje +=,
O 03. Soep van de Chef (zie tafelkaartje)
O 04. Seizoensvoorgerecht (zie tafelkaartje)
O 05. Kipsalade met mozzarella en tomaat +

O 16. Mexican nachos met gegratineerde kaas + ,
O 17. Preiquiche met Old Amsterdamkaas ,
O 18. Portobello gevuld met spinazie en ricottakaas ,+
O 19. Tortilla met ui, spekjes en room .
O 20. Taco met Mexicaans gehakt en kaas +=
O 21. Chickenwings +=
O 22. Moinkballs BBQ style (gehaktballetjes met spek) =.
O 23. Reuzechampignon met Italiaanse topping +=,
O 24. Ossenhaasreepjes +=w
O 25. Maiskolf met Mexican flavoured kruiden +=,
O 26. Albondigas (gehaktballetjes) in tomatensaus =
O 27. Mini kipburrito met gesmolten kaas
O 28. Heekfilet met vissaus +=
O 29. Hot chickenpizza with cheese
O 30. Biefstukje met Argentijnse kruiden en pepersaus +=w
O 31. Krulfriet met mayonaise +=
O 32. Langzaam gegaard buikspek met five spices =.
O 33. Broodje pulled BBQ pork .
O 34. Gratin van aardappel +,
O 35. Gefrituurde uienringen met chilisaus =,
O 36. Witvis stoofpotje met een crèmesaus van zalm +w
O 37. Yakitori kipspiesje =
O 38. Mini fajita gekruide kipreepjes
O 39. Chili con carne met nacho’s +
O 40. Geitenkaaskroketjes ,
O 41. Seizoenshoofdgerecht (zie tafelkaartje)
O 42. Mosseltjes in kruidenboter en kaas +
O 43. Tex Mex style spareribs.
O 44. Gamba’s met knoflook +=w
O 45. Gebakken champignons met knoflook en kaas +,
O 46. Quesadilla ,

O 47. Loaded Fries Mexican Chicken +=
O 48. Wrap met chilikaas en chorizo .
O 49. Crispy kaasloempia’s ,
O 50. Pittige runderstoof met aardappelpuree
O 51. Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus =
O 52. Kippenragout
O 53. Gepaneerde kippenhaasjes met cajunmayo
O 54. Victoriabaars in Peruaanse kruiden +=w
O 55. Hamburger met chickenbacon & kaas
O 56. Chorizo kroketjes
O 57. Scampi’s in een crispy tempura jasje =
O 58. Varkensmedaillon met champignonsaus +=.
O 59. Kip piri piri +=
O 60. Papillot van groenten ,+
O 61. Potato dippers met mayonaise ,+=
O 62. Veggie Pizza Slice ,

Postres
Nagerechten

O 63. Dame Blanche ,
O 64. Vanille ijs met slagroom en Dulce de Leche +,
O 65. Mango macaron ,
O 66. Hangop met rood fruit +,
O 67. Crème brûlée, klassiek gebrand met rietsuiker +,
O 68. Lolly van rood fruit omhuld met witte choco +,
O 69. Chocolademousse met stukjes Daim ,
O 70. Churros met kaneelsuiker en chocoladesaus ,
O 71. Dessert van de chef (zie tafelkaartje)
O 72. Trio van sorbet ijs ,
O 73. Vanille breadpudding met slagroom ,
O 74. Blackberry Cheesecake ,

Onbeperkt tapas

Onbeperkt keuze uit onze tapaskaart.
Zoveel rondes als u wenst

tapas all in

Onbeperkt keuze uit bovenstaande kaart inclusief
Brand pilsener, frisdranken, huiswijnen,
vruchtensappen, koffie en thee.
(Mixdrankjes of Speciaalbier met toeslag mogelijk à € 1,50 per consumptie)

Alleen per hele tafel te reserveren.

el saludo
Online

