
 

Desserts

-     Kinderijs 
        Chocolade en aardbei ijs met slagroom


-     Gemengd ijs 
        Chocolade, aardbei en vanille ijs met slagroom


-     Vanille ijs met warme kersen 
        Geserveerd met slagroom


-      Dame Blanche 
         Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom       

-      Ijs beker met vruchten   
         Vanille ijs met fruit en slagroom  

    4,00 

    5,00 

     6,00 

    6,00 

    6,50  

Special Koffie’s

-     Irish Koffie 
        Met whisky


-     Spanish Koffie  
        Met Likeur 43


-     French Koffie 
        Met Grand Marnier


    6,50


    6,50


    6,50




 

Kinder Menu

-     Wienerschnitzel                                                                          
        Geserveerd met friet en mayonaise


-     Gegrilde Kipfilet                                                                          
        Geserveerd met friet en mayonaise


-     Argentijnse Biefstuk                                                                   
        Geserveerd met friet en mayonaise


9.50

8.50

10.50

-     Frikandellen (2 stuks)                                                                          
        Geserveerd met friet en mayonaise


8.00

8.50

10.5

8.00

Voor een frisse salade kunt u gebruik 
maken van onze saladebar


Heeft u een allergie? Meld het ons! 



 

Schotels voor 2 
personen

-     Balkan Schotel                                                                         
        Biefstuk, varkenshaas, varkenskotelet, cevapcici en pljeskavica,  
          geserveerd met warme groenten, stroganoffsaus, 
          knoflooksaus, friet en rijst 
           


-     Koningssabel                                                                           
        Ossenhaas en varkenshaas aan de sabel met gebakken uien  
           en warme groenten, geserveerd met stroganoffsaus, knoflooksaus,  
           friet en rijst 

-        Chateaubriand
            Argentijnse ossenhaas (500 gram) geserveerd met gebakken champignons, 
           asperges, aardappelkroketten, warme groenten, rijst en bearnaise saus 

-     Visschotel                                                                                
        Verschillende soorten door de chef geselecteerde vis, geserveerd 
           met vissaus, warme groenten, friet en rijst 

57.50

62.50

72.50

56.50

Voor een frisse salade kunt u gebruik 
maken van onze saladebar


Heeft u een allergie? Meld het ons! 



 

Balkan Specialiteiten 

-      Cevapcici                                                              
         Balkaanse gehaktrolletjes geserveerd met friet en djuvec rijst


-      Pljeskavica 
        Balkaanse gehaktsteak, geserveerd met friet en djuvec rijst 

-      Muckalicka 
    Gegrilde stukjes varkenshaas, paprika en ui in een pikante tomatensaus. 
     geserveerd met rijst. 

17.00

17.00

22.50

Vis Gerechten

-     Zalm Filet                                                                                    
        Gegrilde Noorse zalm met roomboter en knoflook, geserveerd met  
           aardappelkroketjes, warme groente, en rijst 

-     Gegrilde Scampi’s                                                                      
        Geserveerd met roomboter-knoflooksaus en rijst 

-     Pangasius Filet                                                                           
        Geserveerd met citroen-knoflooksaus en rijst 

24.50

23.50

21.50

Voor een frisse salade kunt u gebruik 
maken van onze saladebar


Heeft u een allergie? Meld het ons! 



 

Voor een frisse salade kunt u gebruik 
maken van onze saladebar


Heeft u een allergie? Meld het ons! 

-      Mediterraanse Varkenshaas                                                              
         Drie stukjes gegrilde varkenshaas met peperroomsaus, geserveerd met 
           friet en rijst 

-      Mix Grill 
        Verschillende gegrilde vleessoorten, geserveerd met djuvec rijst en friet 

-      Herder Spies 
    Spies van gegrilde varkenshaas, biefstuk, paprika en ui, geserveerd met  
     friet en djuvec rijst 

-      Mexico Stoofpot 
     Stukjes Argentijnse ossenhaas in een pikante saus, geserveerd met rijst 

-       Gegrilde Kipfilet 
     Geserveerd met friet 

-       Spareribs 
      Geserveerd met barbecuesaus en friet 

-      Cordon Bleu 
       Geserveerd met friet en djuvec rijst 

-      Vegetarische schotel 
       Spies van geroosterde paprika, courgette en ui, gepaneerde kaas, 
       aardappelkroketten, een spiegelei en djuvec rijst

21,50

25,50

23,50

23,50

18,50

24,50

19,50

18,50



 

Eldorado 
Huisspecialiteiten

Voor een frisse salade kunt u gebruik 
maken van onze saladebar


Heeft u een allergie? Meld het ons! 

-      Runderbiefstuk Argentina                                                             
            Argentijnse biefstuk geserveerd met champignonsaus,  
            geserveerd met friet, rijst en groenten 

-      Runderbiefstuk Madagaskar                                                        
            Argentijnse biefstuk geserveerd met peper-roomsaus, 
            geserveerd met friet rijst en groenten  
  

-      Eldorado Steak                                                                              
         Drie stukjes Argentijnse ossenhaas omhuld met spek met daarop  
           champignon-roomsaus, geserveerd met rijst en groenten 

-      Peper Steak                                                                                   
         Argentijnse ossenhaas met peper-roomsaus, geserveerd met  
           aardappelkroketjes, rijst en groenten 

-      Filet Steak Stroganoff                                                                                    
         Argentijnse ossenhaas met stroganoff saus, geserveerd met aardappelkroketjes, 
            rijst en groenten 

-      Filet Spies                                                                                      
         Drie stukjes ossenhaas met champignon-roomsaus, geserveerd 
            met friet, rijst en groenten 

25.50

25.50

33.50

33.50

34.50

32.50



 

Eldorado Steaks 

Argentijnse Biefstuk 
• 250 gram                 

• 400 gram                   


Argentijnse Entrecote 

• 250 gram                                       

• 400 gram


Argentijnse Rib-Eye

• 250 gram                    

• 400 gram


Argentijnse Ossenhaas

• 250 gram

• 400 gram


T-Bone Steak  
• 450 gram 


22.00                   
27.50                  

25.00                                        
32.50 

25.00 
32.50 

28.50 
35.00 

30.00 

Voor een frisse salade kunt u gebruik 
maken van onze saladebar


Heeft u een allergie? Meld het ons! 

Al onze steaks worden geserveerd met huisgemaakte kruidenboter 
en een gepofte aardappel gevuld met crème fraiche 



-    Gebakken camembert 
       Geserveerd met bosbessen confiture  

-     Gebakken garnalen

        In een milde of pittige marinade, geserveerd met 
         stokbrood  


-    Gerookte Zalm     
        Geserveerd met toast en salade 

-     Runder Carpaccio 
        Geserveerd met salade, Parmezaanse kaas en stokbrood 

-     Gebakken Champignons 
    Met knoflook en uien 


-     Escargot 
     In knoflookboter  

-     Calamaris 
    Met balsamicodressing 

Soepen

-      Kippensoep 

-     Argentijnse Goulashsoep 

-     Franse Uiensoep  

-     Tomatensoep

    5.50 

    6.50 

    6.50 

    6.50

Voorgerechten

8.50

9.50

9.50

13.50

7.50

9.50

8.50


