
 

 
 

 

Soepen 

Tomatensoep          €  6,75 
 

Argentijnse Goulashsoep        €  7,95 
 

Voorgerechten 

Argentijnse worstjes van de grill    €  6,95 
 

Grote garnalen van de grill 3st.        €  8,95 
 

Carpaccio         € 14,75 
met parmezaanse kaas en pijnboompitten 
 

Funghi Trivolati         €  8,75 
champignons in witte wijn en knoflook  
 

Empanadas         €  8,75 
Argentijnse vleespasteitjes 2st. met chilisaus
  

Maaltijdsalades 

Caprese          €  9,95  
Mozzarella met  tomaat, kappertjes en pesto 
 

Salade met gegrilde kip      €  13,95 
Mix van salade met gegrilde kip, parmezaanse 

kaas, pijnboompitten, mosterdhoningdressing 
   

Carpaccio salade       €  15,75 
Mix van salade met carpaccio, pijnboompitten,  

rode ui, parmezaanse kaas en truffelmayonaise  

 

Kipgerechten 

Geserveerd met steakfriet, gepofte aardappel of 

gekruide rijst en koolsalade 
 

Kipfilet van de grill      €  15,50 
gemarineerd met honingsaus   
 

Wings Hot or Sweet       €  15,50 

Kipvleugels gemarineerd met pittige saus of 

honingsaus  
 

Kipsaté         €  17,50 
met kroepoek, gebakken uien  

 

Gegrilde vleesgerechten 
Geserveerd met steakfriet, gepofte aardappel of 

gekruide rijst en koolsalade 
 

Lendebiefstuk met groene pepersaus 
200 gram        250 gram               300 gram 

€  19,95      €  23,95           €  26,95
  

Entrecote met knoflooksaus  
200 gram        250 gram                 300 gram 

€  22,95      €  24,95            €  27,95 

 

Rib-eye met groene pepersaus   
200 gram        250 gram                 300 gram 

€  22,95      €  25,95            €  29,95 

 

Ossenhaas met bearnaisesaus 

200 gram        250 gram                300 gram 

€  27,95      €  31,50            €  35,95      

 

Ossenhaas            €  28,95 
met champignonsaus 
  

Ossenhaas           €  28,95 
met gorgonzolasaus 
 

Ossenhaasspies       €  27,95 
met paprika, ui en groene pepersaus 
 

Tres carne        €  31,95 
Mix van ossenhaas, entrecote en lendebiefstuk 
 

Lamskoteletten van de grill    €  22,95 
 

T-bone steak van de grill      €  32,95 
 

Mixed grill  

1 persoon          €  29,95 

2 personen         €  57,95 
Mix van Argentijns worstje, spareribs, 

kipvleugel, entrecote, rib-eye, lendebiefstuk, 

ossenhaas, groene pepersaus en bearnaisesaus 



 

 
 

Burger 

Steakburger Tuin van Zuid    €  14,95 
Tomaat, augurk, gebakken uitjes en steak friet 

 

Spareribs 
Geserveerd met steakfriet, gepofte aardappel of 

gekruide rijst en koolsalade 

 

Spareribs            €  20,95 

keuze uit; 

- Sweet      

- Hot 

- Barbecue 
 

Sparerib & Kipvleugels     €  20,95 
Gemarineerd met honing en ketjapsaus 

 

Kip spareribs           €  18,95 

keuze uit; 

- Sweet      

- Hot 

- Barbecue 
 

Visgerechten  
Geserveerd met steakfriet, gepofte aardappel of 

gekruide rijst en koolsalade 
 

Zeebaars        €  23,95 
met ansjovis, kappertjes en olijven  
 

Grote garnalen         €  21,95 

van de grill met knoflooksaus  
 

Pasta’s  
Tortellini vegetale di pollo      € 15,95 

Gevulde deegkussentjes, gegrildegroente,kipfilet, 

parmezaanse kaas en pijnboompitten 
 

Tortellini ricotta spinazie      € 13,95 

Gevulde deegkussentjes met ricottakaas en 

spinazie 
 

Kindermenu  
Kindermenu         €  9,95 

Kipfilet gemarineerd met honingsaus, steakfriet 

en appelmoes 

 

Bijgerechten  

Maïskolf van de grill        €  3,95        
 

Steakfriet met mayonaise       €  4,25 
 

Gepofte aardappel                         €  3,95 
met knoflooksaus              
 

Gekruide rijst         €  3,95 
 

Gegrilde mix groenten        €  7,75 
 

Brood met kruidenboter        €  3,95 
en Argentijnse grillchutney  
 
 

 

Desserts  
Tiramisu met slagroom €  6,95 
Huisgemaakte Toscane dessert met slagroom 
 

Panna cotta   €  6,95 
Huisgemaakte witte chocolade pudding en 

pistache 
 

Dame Blanche   €  7,95 
Vanilleroomijs met chocoladesaus en slagroom 

 


