HOOFDGERECHTEN

GRINGO’S LUNCH PLATTER 		

Geniet van een geheel verzorgde lunch bestaande
uit verschillende broodjes, verse jus d’orange
en yoghurt met vers fruit.

€ 14,75 p.p.

LUXE BELEGDE SPAANSE BROODJES

Pan y Pollo					€ 6,25
Spaans broodje belegd met onze salade van gerookte kip, ei en appel
Pan y Tortilla				
€ 6,25
Spaans broodje belegd met omelet, mais en kidneybonen
Pan y Carpaccio				
€ 6,75
Spaans broodje belegd met MRIJ carpaccio en truffelmayonaise
Pan y Salmon				
€ 6,75
Spaans broodje belegd met gerookte zalm en pikante eiersalade

GRINGO’S STARTER PLATTER

€ 13,50 p.p.

Voor de mensen die niet kunnen kiezen uit onze voorgerechten…
een plateau met al ons lekkers. Onze steak tartaar ‘cannibale’,
zalmtartaar met limoen, MRIJ carpaccio met truffelmayonaise
en onze bruchettas Mexicanas.

KINDERGERECHTEN 		

Knakworst met aardappelpuree en groenten		
Spareribs met aardappelpuree en groenten		
Kipnuggets met aardappelpuree en groenten 		
Lekkerbek met aardappelpuree en groenten		

€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 5,00

MEXICAANSE PLATEAUS 			.

Tex Mex Plateau				
€ 19,75
Mexicaans vleesplateau bestaande uit een enchilada met kippendij,
spareribs, mini-burger, chili con carne, kip omwikkeld in spek en
Mexicaans gehaktbrood; geserveerd met rijst, bonen en salade
Pescado Plateau				€ 18,75
Mexicaans visplateau bestaande uit een enchilada met vis,
Spaanse zalmtortilla, visfilet in bananenblad, quesadilla met gamba’s,
mini-zalmburger; geserveerd met rijst, bonen en salade
Vegetariana Plateau				€ 17,75
Mexicaans vegetarisch plateau met enchilada met bataat
en spinazie, quesadilla met zwarte bonen, Mexicaanse lasagna
van tortilla’s, empanada met kaas en champignons in roomsaus;
geserveerd met rijst, bonen en salade

SAUZEN

Zure room
Jalapeñoboter
BBQ-saus
Knoflooksaus
Guacamole

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

BIJGERECHTEN
Mexicaanse rijst
Patatas bravas
Witte koolsalade
Zwarte bonen

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

gringosdoetinchem | info@gringosdoetinchem.nl | 0314 - 365539

KOUDE FOODGERECHTEN

LATIN AMERICAN FOODBAR

MACAMBA SHARING SURPRISE MENU

€ 35,00 p.p.
Haal het verrassingsmenu van Macamba nu bij u in huis! Elke week
hebben de koks een nieuw drie gangen menu voor u samen gesteld.
Streetfood, Macamba classics en lekkere desserts;
alles zal voorbij komen!

MACAMBA STREETFOOD PLATTER

€ 14,50 p.p.
Elke week een wisselend plateau met de lekkerste koude bites
uit Zuid - Midden Amerika! Van ceviche naar Pata negra tot Manchego,
naar steak tartaar tot veel meer!

Ostra de Macamba				
€ 3,00
Oester geserveerd met sherry-azijn en sjalot
Steak Tartare Cannibale			
€ 13,50
Vers gesneden tartaar van MRIJ beef met sriracha-mayonaise,
toast en 64 graden eidooier
Tiradito Ternera Suelta				
€ 12,50
Kalfslende met soja, tomaat, knoflook en rocotomayonaise
Ceviche Classico				€ 12,50
Ceviche van zeebaars met tijgermelk, salade van zoetzure
venkel, bataat en komkommer
Ensalada Salmon				€ 10,50
Gemengde salade met gerookte zalm, zalmsashimi, paprika,
64 graden eidooier, tomaat, edamame en limoenolie
Macamba Veggie Roll				
€ 10,50
Roll van courgette met rode biet en geitenkaas
Macamba Beef Roll				
€ 12,50
Roll van MRIJ beef gevuld met little gem, rucola,
zongedroogde tomaat en Parmezaan
Macamba Fish Roll				
€ 12,50
Roll van gerookte zalm met knolselderij en bieslookroomkaas

macambafoodbar | info@macambafoodbar.nl | 0314-786023

KOUDE TAPAS

KOUDE PINCHOS

Pincho Serrano				€ 3,00
Pincho met Serranoham, peer en Manchego
Pincho Pollo				€ 2,50
Pincho met gerookte kip en mango-chilichutney
Pincho Salmon				€ 2,50
Pincho met gerookte zalm en mierikswortelcrème
Pincho Cabrales				€ 2,00
Pincho met Cabrales, Panchetta en bosbessenjam
Pincho Cangrejo				€ 3,00
Pincho met krabsalade, paprika, bosui en limoen
Pincho de Cabra				
€ 3,00
Pincho met geitenkaas en bastognecrumble

Tortillachips				€ 4,00
Onze BBQ spiced tortillachips met salsasaus
Wrap Pulled Pork				
€ 5,50
Wrap met pulled pork met smokey BBQ-saus en krokante sjalot
Wrap Carpaccio				€ 5,50
Wrap met MRIJ carpaccio, pesto, Parmezaan, roomkaas en rucola
Wrap Vegetariano				€ 4,50
Wrap met tomaat, ei, roomkaas, kaas en selderij
Wrap Salmon				€ 5,50
Wrap met zalm, zoetzure ui, appel, komkommer en mosterd-dillesaus
Tapa de Cabra y Pata Negra			
€ 4,50
Gemarineerde geitenkaas met Pata Negra en verse kruiden
Tortilla Español				€ 2,50
Spaanse tortilla met geitenkaas, spinazie en pijnboompitten
Chorizo y Hongos				
€ 2,50
Spiesje van champignon en chorizo met aioli

PINCHOS TABERNA PLATTER

€ 15,00 p.p.
Lekker voor op de bank of bij een borrel; onze Pinchos Taberna Platter!
Een plateau met onder andere Spaanse Pincho’s, diverse wraps,
diverse ham- en worstsoorten, Manchego kaas, olijven,
tortillachips met salsasaus en zoetzure groenten.

pinchostaberna | info@gringosdoetinchem.nl | 0314 - 365539

Enchiladas Rojas				€ 12,75
Twee gegratineerde tortilla’s met vulling naar keuze
(kip, rundergehakt, vis of vegetarisch), met rijst en bonen
Chili con Carne				
€ 14,75
Stoof van rundvlees, bonen, paprika, ui met patatas bravas
Costillas					€ 14,75
Gemarineerde spareribs met knoflooksaus en patatas bravas
Pollo Mexicano				€ 14,75
Kipspies met een saus van wortel, pompoen, bleekselderij en knoflook
Solomillo de Cerdo				
€ 14,75
Varkenshaasspies met Mexicaanse paddestoelensaus,
krieltjes en groenten
Pollo Cancun				€ 14,75
Gegrilde kippendij met spek, cheddar, tomaat, bosui,
krieltjes en groenten
Lasagna Mexicana				€ 14,75
Mexicaanse vegetarische lasagna van tortilla’s met courgette,
aubergine, tomaat, ui, ei en tomatensaus
Hamburguesa Gringos				€ 14,75
MRIJ burger met tomaat, ui, spek, kaas, koolsalade en patatas bravas
Hamburguesa de Cerdo			
€ 14,75
MRIJ burger met pulled pork, tomaat, ui, koolsalade en patatas bravas
Cheesesteak Mexicana				€ 12,50
Mexicaanse cheesesteak met paprika, ui, champignon, Manchego
en BBQ-saus

( Do try this @ home
GRINGO’S HOUSESTEAK KIT 		

€ 19,50
Op verzoek van velen is nu onze House Steak te bestellen!
Onze populairste steak die u zelf in de pan kan bereiden,
inclusief onze chimichurri, grillgroenten, patatas bravas en koolsalade.
Uiteraard voegen we instructies bij hoe u alles kan bereiden,
zodat het net zo smaakt als u van ons gewend bent!

FAJITA’S KIT 			

€ 14,75 p.p.
Misschien wel ons bekendste gerecht, nu makkelijk bij u in huis!
Een box vol met alle ingrediënten om thuis heerlijke fajita’s te maken.
Met keuze uit: kip, ossenhaas of gamba’s

DESSERTS

Pastel de Queso				
Lemon-cheesecake met frambozensaus
Sueno de Chocolate				
Brownie met witte chocolademousse
Tarta de Naranja				
Sinaasappel-amandeltaart met yoghurtsaus

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

WARME FOODGERECHTEN

Bisque de Macamba				
€ 9,50
Bisque van langoustines met zalm en gamba’s
Bollo Venduras y Camarones			
€ 17,50
Stoof van groenten en gamba’s met casave, geroosterde paprika en rijst
Aji de Cerdo				
€ 17,50
Varkenshaas in een romige colombocurry met walnoten, bosui en brood
Patata de Cabra				
€ 14,50
Taartje van aardappel, bataat, Manchego en komijn,
gegratineerd met geitenkaas

( Do try this @ home
)

GRINGO’S LUNCH

Pan Mexicana				€ 5,00
Brood met jalapeñoboter en aioli
Bruchettas Mexicanas				€ 5,00
Gegrild stokbrood met salsa van tomaat, ui,
Spaanse peper en bosui
Pata Negra					€ 15,00
Jamón de Ibérico de Bellota met Bruchettas Mexicanas
Ensalada Vegetariana				€ 7,50
Vegetarische herfstsalade met rode kool, geitenkaas,
sinaasappel en pecannoten
Ensalada de Pollo				
€ 8,00
Onze oude klassieker! Salade met gerookte kip, noten en appel
Sopa de Lima				
€ 5,50
Soep van geroosterde kippendij, limoen en krokante tortillareepjes
Sopa di Pintas				
€ 5,50
Mexicaanse bonensoep met rundvlees, spek, ui en wortel
Carpaccio Español				€ 9,50
MRIJ carpaccio met truffelmayonaise, rucola en Manchego
Nachos Gringos				€ 8,00
Tortillachips met rundergehakt, cheddar, zure room en guacamole

)

VOORGERECHTEN

Lomo Saltado KIT				
€ 18,50
Ossenhaaspuntjes met soja, amarillo, pisco, ui, tomaat en komijn
Sudado Pescado KIT				€ 17,50
Zeebaars in schaaldierenbouillon met sjalot, amarillo, tomaat en gele aji
Alle ingrediênten bij elkaar, zodat u zelf aan de slag kunt
met deze populaire Macamba gerechten!

DESSERT

Dolce de Leche				
€ 6,50
Dolce leche mousse met koffieprut, chocolade passievrucht en framboos
Caribbische Tarte Tatin			
€ 5,50
Taart van bladerdeeg, ananas, mango, cranberry en caramel
Friandises Macamba				€ 8,50
Een selectie van onze lekkerste friandises!

WARME TAPAS EN PINCHOS

Pincho Queso				€ 2,50
Pincho met Manchego, tomaat en diverse kruiden
Albondigas					€ 5,50
Spaanse gehaktballetjes in tomatensalsa
Hongos con Sherry				
€ 3,50
Champignons gemarineerd in sherry, knoflook en peterselie
Tortilla Salmon				€ 3,00
Spaanse tortilla van zalm en verse kruiden met tomatensaus
Pincho Calabacín				€ 2,50
Pincho met courgette, aardappel en aioli
Camarones Romesco				€ 5,25
Gamba’s in romescosaus
Chorizo con Salsa				
€ 3,50
Gegrilde chorizo met tomatensalsa
Pollo Caliente				€ 3,50
Gegrilde kip met Serranoham en tomatensaus

Elke dag bezorgen wij van 12.00 tot 21.00 uur. De gerechten
worden bereid om thuis op te warmen, wij bezorgen binnen
een straal van 25km. U kunt onze gerechten wel warm afhalen!
Bestel online via bestellen.gringosdoetinchem.nl
of app naar 0314 -365539. Bij uw bestelling kunt u kiezen voor
een Ideal, creditcard of contante betaling.

