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SALADES

DU BOEUF
diamanthaas reepjes | bosui | spekjes | taugé | sesam
licht pikante honing-ketjap saus

WARME KIP
spekjes | ananas | honing-mosterd dressing

RUNDERCARPACCIO
Grana Padano | zongedroogde tomaat | pijnboompitjes
truffelmayonaise  of basilicumpesto 

GAMBA’S
rode ui | sesam | pittige dressing van teriyaki en sambal

13,50

11,50

12,50

13,50

SOEPEN

TOMATENSOEP A LA COMIGO 
kip | prei | taugé

MOSTERDSOEP 
spekjes | bosui

SEIZOEN SOEP 
vegetarisch

BISQUE 
kreeftensoep

KLEIN SOEPJE
(m.u.v. BISQUE)

6,00

6,00

6,00

8,00

4,00

PUNTZAK FRIET MET MAYONAISE

BROOD
met aioli   |  truffelmayonaise   |  pesto   |  tomaten tapenade 

3,50

6,00

SPECIALS



maandag t/m donderdag:
€ 24,95

vrijdag en zondag:
€ 27,95

zaterdag:
€ 29,95

PICANHA
Onze specialiteit! Het staartstuk van de os is het populairste stuk vlees 

in Brazilië. Een prachtig stuk vlees van het deel bijna tegen de staart 
van het rund. Het heeft een rijke marmering waardoor dit mooie vlees 

nog malser is en meer smaaktonen te bieden heeft. 

DIAMANTHAAS
PICANHA 

KIP MET BACON
KIPPENDIJ

BBQ WORSTJE

 VARKENSHAAS
SPARERIBS

PROCUREUR
LAM CHUMPS

LAMSKOTELET

GEHAKTBROOD 
GARNAAL

ZALM
VIS VAN DE DAG

ANANAS

WAT SERVEREN WE ZOAL VAN DE BBQ?

ANANAS
Nog een specialiteit is onze ananas, in Brazilië ABACAXI genaamd.  

Wij grillen de ananas boven de houtskool en deze wordt 
gekarameliseerd met kaneel en suiker.

De gaucho meldt zich aan uw tafel met verschillende soorten
vlees, vis en ananas geregen aan het zwaard.

Deze zijn bereid op een authentieke houtskoolgrill.
U hoeft alleen maar uw zandloper op tafel met de GROENE kant

naar boven te draaien. Wanneer u een pauze wilt of voldaan bent
draait u de RODE kant naar boven.

HOE WERKT HET?

PICANHA BURGER  (220 gram)
Australische 120 dagen ‘grain fed’ 100% rundvlees | cheddar 
tomaat | witte ui | friet | mayonaise | BBQ- of Jalapeno saus

TRUFFEL BURGER  (200 gram)
100% rundvlees  | tomaat | Grana Padano
truffelmayonaise  | friet | mayonaise

CLASSIC BURGER  (160 gram)
100% rundvlees  | tomaat | spek | rode ui | Beemster kaas
spiegeleitje | friet | mayonaise

KIP BURGER  (160 gram)
100% kipfilet | bacon | cheddar | tomaat | avocado
orange dressing | friet | mayonaise

ZALM BURGER  (160 gram)
100% zalm | rode ui | peterselie | tomaat | avocado 
citroenmayonaise  | friet | mayonaise

SPARERIBS
frisse salade  | friet | mayonaise

KIP SATÉ
frisse salade  | kroepoek | friet | uitjes | mayonaise

VARKENSHAAS SATÉ
frisse salade  | kroepoek | friet | uitjes | mayonaise

SCHNITZEL
frisse salade  | friet | mayonaise

14,50

13,50

12,50

12,50

13,50

16,50

14,50

15,50

13,50

 homemade
Wij streven naar verse-, huisgemaakte maar vooral lekker smakelijke creaties. 
Heeft u een voedselallergie? Meld dit ons! Dan zoeken we een passende oplossing.
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Onbeperkt dineren met 15 verschillende soorten vlees,
vis en ananas van de grill. Maak uw BBQ compleet met onze uitgebreide

saladebar, warme bijgerechten, brood, friet en sauzen.
Vooraf aan de BBQ heeft u keuze uit één van onze huisgemaakte soepen.

‘ALL YOU CAN EAT’: ‘COMIGO RODIZIO’ 


