 

Tapa s-Voorgerechten

Tomatensoep
Vissoep
Uiensoep gegratineerd met kaas
Gefrituurde jalapenos met kaas
Patatas Bravas
Gefrituurde champignons
Gefrituurde uienringen
Potatoes skin:

Kip
wordt geserveerd met friet

Halve kip
Kipfilet Naturel
Crispy Chicken krokante kip met zoet zure saus
Shoarma schotel
Kipspies Spies van kip,paprika en ui geserveerd met tomatensaus
Kip sate
Kipburger met sla, tomaat en piratesaus

Aardappelpartjes met schil,bacon,kaas, knoflooksaus

Spaanse Gehaktballetjes in tomatensaus
Chicken wings
Gemarineerde mosselen met tomatensaus
Gambas Ajillo:

champignonsaus
kruidenboter pepersaus
ui en champignons
en
bearnaisesaus gebakk

Varkens

Gamba’s in hete olijfolie, verse knoflook en pepertjes

Spies van gamba’s
Calamares Romana Gefrituurde inktvisringen
Frisse meloen met Serranoham
Serrano Ham plate
Runder Carpaccio

wordt geserveerd met een bijgerecht

Varkenshaas Naturel
Varkenshaas The P!rate gebakken champignons, ui
Cordon Blue (gevuld met ham en kaas)
Wiener schnitzel

dun gesneden ossehaas met rucula, pijnboompitten,pesto,parmezaan

Garnalen cocktail met toast
Gerookte zalm met brood
Spaanse kroketjes
Baby ribs

Nachos

Nachos met salsa
Nachos Queso met gesmolten kaas uit de oven en salsa
Nachos The Pirate
Nachos,jalapenos,gesmolten kaas uit de oven en salsa

Brood

Spaanse gemarineerde olijven mix
Stokbrood
Stokbrood Alioli of kruidenboter
Geroosterd knoflookbrood met kaas
Bruchetta

Homemade Beefburgers
wordt geserveerd met friet

Hamburger The Caribbean
dubbele beefburger met sla, tomaat, gebakken ui,
champignons, bacon, kaas, gebakken ei en saus

Hamburger The P!rate
gebakken champignons,ui,bacon,kaas en saus

Hamburger Capitein Jo
gebakken champignons, ui en saus

Hambuger Capitein Hook
bacon en saus

Hamburger Capitein Jack
bacon, kaas en saus

Cheeseburger
kaas en saus

Hamburger Capitein and co
bacon, kaas, gebakken ei en saus

geroosterd stokbrood met knoflooksaus, stukjes tomaat,
pijnboompitjes en parmezaanse kaas

Tonijn Salade

Salade

salade met tonijn,ui,augurk en citroendressing

Mix Tapas
verschillende soorten tapas
gekozen door de chef
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Caprese Salade
salade met tomaat,mozarrella en basilicumdressing

Cesar Salade
salade met kip,bacon,croutons,parmezaanse kaas en dressing

Griekse Salade
salade met komkommer,feta,olijven en knoflookdressing

Salade The Pirate
salade met gerookte zalm,garnalen en tonijn

Salade Beef Teriyaki
salade met stukjes biefstuk in teriyaki saus

Salade Gambas Oriental
salade met zoetzure gambas

Vis

wordt geserveerd met een bijgerecht

Gegrilde gamba’s met knoflook
Tonijnsteak
Zwaardvis
Zalmfilet
Spaans Vispotje
Diverse soorten vis met paprika,olijven,ui en knoflook

Zeetong
Mosselen verse mosselen in een pannetje
Echt een aanrader!
Mix visschotel The Pirate

Wokgerechten

Beef:
stukjes biefstuk v.d haas met verse groenten
:
Gamba’s:
Gamba’s met verse groenten
keuze maken uit de volgende woksauzen:
2* Asia zoetzure saus (mild)
3* Teriyakisaus
4* Pikante chilisaus
6* Thai green curry
7* Thai red curry
met noodles of rijst

Spare -ribs

wordt geserveerd met

friet

Spare-ribs Honing
Spare-ribs BBQ saus
Spare-ribs Pikant
Spare-ribs Mix (Honing-BBQ)
Unlimited Spare-ribs

Beef

wordt geserveerd met een bijgerecht

Beef stroganoff
Huisgemaakte runderstoofpotje

Steak s

wordt geserveerd met een bijgerecht

Entrecote Naturel
Biefstuk van de haas
Surf and Turf (biefstuk vd haas met gamba’s)
Mixed grill (verschillende soorten vlees)
Combi plate Chicken wings & BBQ Spare-ribs
Combi plate Kipfilet & BBQ Spare-ribs

Pa sta

met penne of spaghetti
Bolognese
Tomatensaus
Carbonara
Frutti di mare (zeevruchten)
Zalm met spinazie
Kip
Garnalen
Gorgonzola
Lasagna

Homemade Pizza

Margarita
Ham
Vegetarisch
Tonijn
Hawaii
Pepperoni
Serrano

Vegetarisch

Wrap met groenten,kaas,tomatensaus
Wok teriyaki, groenten,honing, noten
Vega burger sla,tomaat, saus
Spaghetti of penne Tomatensaus
Spaghetti of penne Gorgonzola
Pizza Vegetarisch

Extra

Pindasaus
Sambal-,BBQsaus
Mayonaise of Alioli
Kruidenboter
Danish Blue Kaassaus
Gebakken uien
Gebakken champignons
Gebakken uien en champignons
Gepofte aardappel met sourcream
Rijst
Gebakken Aardappels
Friet
Zoete aardappel frites
Small Side Salad
Groenten van de dag
Huisgemaakte puree

Combi plate Entrecote & BBQ Spare-ribs
Combi plate Biefstuk vd haas & BBQ Spare-ribs
TRA NICE
MAKE YOUR STEAK EX
isesaus
champignonsaus bearna
kruidenboter pepersaus
ons
ign
mp
gebakken ui en cha
gefrituurde uienringen

www.piratecalador.com

