APERITIVO - APERITIEF

Cynar Julep: de Argentijnse variant op de Mojito
munt, artisjokbitter en gingerbeer

7,00

Dutch Mule: de Schiedamse variant op de Mojito
Kettle One wodka en Loopuyt Ginger Beer

7,00

Fernandito: meest populaire mix van Argentinië
Fernet Branca en Coca Cola

6,00

Gin Tonic 1: onze Schiedamse huisdrank
Loopuyt Gin, Loopuyt Tonic en citroengras

8,00

Gin Tonic 2: van die andere lekkere gin
Bobby’s Gin en tonic, zonder fratsen

8,00

Gin Tonic 3: gin van grote klasse		
Nolets Dry Gin en Fever Tree tonic

9,00

APERITIVO ZERO - APERITIEF 0 %
La Diferencia
		
Loopuyt Ginger Beer en Campari 0%

5,00

Virgin			
Loopuyt gin-tonic 0%

7,00

ARGENTIJNS MENU - € 33

s empanada met rundvlees
s entrecote van de grill
s caramel-ijs met dulce de leche

VERRASSINGSMENU VOOR 2 - € 90

ENTRADAS - VOORGERECHTEN
Alma de Chorizo
proeverij van vijf ambachtelijke worstjes

PRINCIPALES - HOOFDGERECHTEN
€ 10

Nazareth Negro
bloedworst, tomaat, geitenkaas en Notaris moutwijn € 9
Peras a la Parrilla con Jamón Serrano
gegrilde peer met serranoham

€9

Manzanas Azul
gegrilde appel met warme gorgonzola

€8

Empanadas de Carne o Queso con Salsa Pebre
pasteitjes van rundvlees of kaas

€9

Salmón con Guacamole y Salsa Golf
gerookte zalm met guacamole

€9

Tomatón
verse tomatensoep - eventueel met geitenkaas

€7

Choripán - broodje Argentijnse worst uit eigen keuken
keuze uit 7 soorten: Auténtico, Lopito, Notario,
Molino, Ambariño, Mariguesa of Morcilla
€8

Quijada
kalfswang, 6 uur gestoofd in Argentijnse Malbec

€ 27

Gambas Argentinas
gepelde grote garnalen met tomaat en gin

€ 24

Guiso de Pescado
stoofpotje van vis en tomaat

€ 24

Estofado Vegetariano
vegetarisch stoofgerechtje

€ 20

Estofado de Ternera a la Cerveza
rundvlees stoofpot met bier

€ 23

Pollo de Chica Campesina
kip, kikkererwt, maïs en Schiedamse boerenmeisjes € 23

alle hoofdgerechten zijn inclusief bijgerechten

PARRILLA - GRILL-HOOFDGERECHTEN
Vacío
runderbavet - 180 / 300 gram

€ 24 / € 33

POSTRES - NAGERECHTEN
Chocolate S’DAM
chocolade proeverij - huisgemaakt
inclusief chocolade-ijsje met De Kuyper Triple Sec

€ 10

Bife de Ancho
ribeye

€ 24

Bife de Chorizo
entrecote

Degustación de Queso
kaasbordje van drie kazen

€ 23

Panqueques con Ponche Schiedam
flensjes met Schiedamse advocaat en dulce de leche € 8

Lomo de Ternera
ossenhaas - 180 / 300 gram

€ 25 / € 34

Lomo Azul
ossenhaas en warme gorgonzola

€ 26

Costillas de Cordero
lamskoteletjes

€ 27

Pancetta de Cerdo
varkensbuikspek met SeriousBee en Luyendijk koffie € 23
bijna alle grillgerechten eventueel met Salsa Salita
gebonden kalfsjus, paprika, paddestoel en jenever

€3

alle hoofdgerechten zijn inclusief bijgerechten

Postre de Manzana y Dulce en Copa
appeltaart in ‘n glas
met dulce de leche & Schiedamse advocaat
Parfait de Cartuja
parfait-ijs van Chartreuse
Helado de Dulce
roomijs met dulce de leche
Helado de Cerezas
amarenenijs met warme krieken en De Kuyper
Cherry Brandy

€9

€9
€ 10
€7
€ 10

DIGESTIVO - DIGESTIEF
ESPECIALIDADES DE CAFÉ / SPECIALE KOFFIE
Cafe La Salita
koffie naar keuze en een uniek, huisgemaakt
Argentijns likeurtje

€8

Cafe S’DAM
koffie met Ketel 1 Matuur en slagroom

€8

Cafe Tortoni
koffie naar keuze en de kruidenbitter Fernet Branca € 7
Cafe Carajillo
koffie met Spaanse brandy

€6

Latte de Caramelo Salado
koffie verkeerd met zoute caramel

€5

Frappucino
ijskoffie met dulce de leche en Ketel 1 Matuur

€9

VINOS DULCES / DESSERTWIJNEN
Laborum Malbec Tardío
‘laatste oogstdag’ rode dessertwijn

€ 6,25

Laborum Torrontés Tardía
‘laatste oogstdag’ witte dessertwijn

€ 5,75

EEN RESTAURANT EXCLUSIEF VOOR ÚW
GEZELSCHAP
La Salita is ook exclusief af te huren voor lunch en
diner, 7 dagen per week. Op maandag t/m donderdag
voor minimaal 12 à 14 personen.
In het weekend voor minimaal 20 personen.
Wij maken dan in overleg met u een keuzemenu.
Eventueel samen met een mooi wijnarrangement.
Uiteraard houden we rekening met speciale wensen.
PROEVERIJ OF THEMA-AVOND
Wij delen graag onze passie voor Argentinië, tango,
eten en wijn met u.
Daarom vinden we het fijn om voor u een wijnproeverij
met acht kleine gangen of een worst & bier-avond te
organiseren.
FOODTRUCK
Met de foodtruck en de mobiele Argentijnse grill
kunnen wij u op lokatie van dienst zijn.
Een viergangen diner voor 100 personen of een
Argentijns buffet voor 500 feestvierders?
Wij draaien onze hand er niet voor om...

