STEAKHOUSE

ASADO

Nice to
Meat you.
Asado is dé hotspot om een avond te genieten in de Zuid-Amerikaanse sferen.
Geniet van onze smaakvolle gerechten die met zorg zijn bereid door onze chefkok
in een prachtig warm ambiance, onder het genot van heerlijke dranken.
En uiteraard een hoop gezelligheid met uw geliefde vrienden/familie!
Wij werken in onze keuken alleen maar met verse ingrediënten van hoge kwaliteit.
Met een grote knipoog naar onze verse steaks, afkomstig uit het warme
Zuid-Amerika (Argentinië) - waar de runderen ruimtelijk vrij rondlopen over de pampa's
oftewel de subtropische graslanden van Zuid-Amerika. Het milde klimaat en de juiste vochtigheid
dragen bij aan een uitstekende leefomgeving, waar de runderen graan gevoerd worden.
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What to know?
Alle hoofdgerechten worden zonder bijgerechten geserveerd.
Dit doen wij om overbodige derving te voorkomen.
Wenst u bijgerechten op tafel?
Bestel het dan gerust erbij!
Deze zijn perfect om te delen.
Alle steaks worden standaard medium geserveerd.
Heeft u een andere wens betreft de manier van bereiden?
Dan verzoeken wij u vriendelijk om het door te geven aan ons team!
Uiteraard word elk gerecht met liefde bereid door de chef.
Máár toch zijn er favorieten!
De gerechten met een ''✶' '' ervoor
zijn de favorieten van onze gasten.
Heeft u overige vragen betreft onze gerechten?
Of heeft u eventuele allergenen? Meld het ons gerust!
Maak er een mooie avond van.
Team Asado staat klaar voor u!

Warme
voorgerechten
✶ Black tiger piripiri | 13,95
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Listen, a good beginning
makes a good ending, right?

gepelde black tiger gamba's
huisgemaakte piripiri | roomsaus
afgeblust met champagne

✶ Kipfilet piripiri | 11,95
kipfilet van de grill | huisgemaakte piripiri
roomsaus | afgeblust met champagne

✶ Ossenhaas chimichurri | 14,95
argentijnse ossenhaas | huisgemaakte
chimichurri | afgeblust met witte wijn

✶ Argentijnse picanha | 15,95
van de grill | argentijnse kruiden
huisgemaakte chimichurri

Asado's meatballs | 8,50
premium gehakt | huisgemaakte
tomatensaus | rode wijn | specerijen

Koude
voorgerechten
✶ Versgebakken brood | 3,75 P.P
uit eigen oven | huisgemaakte kruidenboter

✶ Dungesneden Argentijnse
ossenhaas | 13,95
carpacciostyle | premium garnering

Salade van de chef | 13,95
ossenhaas van de grill | chef's salademix

Sparerib van de grill | 8,50
huisgemaakte marinade | zoet of pittig

✶ Empanada's (2st.) | 9,50
ook vegatarisch mogelijk
premium gehakt | argentijnse
kruidenmix | verse specerijen

Kippendijen roomsaus | 8,50
kippendijen van de grill | witte wijn
champignon | roomsaus
verse specerijen

Sharing is caring
✶ Asado's tapas gerechten
2 personen | 24
3 personen | 36
4 personen | 48
vijf verschillende gerechten van de chef
- asado's meatballs
- kippendijen roomsaus

- mals gesudderd rundvlees
- gefrituurde kip in een argentijnse kruidenmix
- argentijnse empanada's

Burgers & Ribs
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Your friends and family
didn't came to Asado?
That's a huge missed-steak!

✶ Asado's Tango burger | 21,50

black angus | happy cheddar | burgersaus |
augurk | sla | tomaat | gecarameliseerde uien
briosche broodje

✶ Spareribs van de grill | 22,50
huisgemaakte marinade | keuze uit pittig of zoet

The Steak corner
✶ Surf & turf van de grill

200gr (39,95) | 300gr (59,95) | 400gr (79,95)
ossenhaas | black tiger gamba's

✶ Spareribs special
van de chef | 29,50

spareribs | garnalen uit de pan
huisgemaakte piripiri
afgeblust met champagne
marinade van de chef

piripiri | afgeblust met champagne

✶ Ossenhaas van de grill

200gr (29,95) | 300gr (44,95) | 400gr (59,95)
super mals | zonder vet

✶ Picanha van de grill

200gr (29,95)| 300gr (44,95) | 400gr (59,95)
plakken per 100gr | buitenste dunne vetrand

✶ Rib-eye van de grill

200gr (24,95) | 300gr (37,50) | 400gr (49,95)
erg smaakvol | gemarmerd met vet

Entrecote van de grill

200gr (24,95) | 300gr (37,50) | 400gr (49,95)
steviger | dikke buitenste vetrand

Lamssteak van de grill | 27,95
huisgemaakte marinade | mals | sappig

T-bone steak
van de grill (+-500gr) | 44,95
ossenhaas | entrecote | argentijnse kruiden

Fish & Chicken
✶ Rosé zalmfilet
uit de pan | 24,95

piripiri | champagne | citroentijm | uien
knoflook | witte wijn | verse specerijen

✶ Black tiger gamba's
van de grill | 25,95
verse specerijen | citroen melange

Black tiger gamba's
uit de oven | 23,95
gepeld | piripiri | roomsaus | afgeblust met
champagne | verse specerijen

Malse kippendijen
van de grill | 21,50

argentijnse kruiden | verse specerijen

✶ Asado's kipspies
van de chef | 21,50
kipfilet van de grill | huisgemaakte marinade

Mixed grill
✶ Asado's mixed grill
1 pers (36) | 2 pers (72)
3 pers (108) | 4 pers (144)
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People who love to eat
are always the best people!

vijf verschillende vleessoorten van de grill
- malse ossenhaas
- smaakvolle rib-eye
- malse kippendijen
- argentijnse chorizo

- spareribs in een huisgemaakte marinade

Veggies only
Vegetarisch gerecht
van de chef | 19,95
paprika uit de oven | kruidige rijst
verse groente | argentijnse empanada | steakfriet

✶ Vegetarische burger | 19,95
premium vegapatty | burgersaus | augurk
sla | tomaat | gecarameliseerde uien
briosche broodje | knapperige steakfriet

Surprise me
3-gangen-menu
van de chef | 42,50
een verrassingsmenu

Bijgerechten
Knapperige steakfriet | 4,50
Zoete aardappelfriet | 5,50
Maiskolf in honingboter (2st.) | 4,50
Verse groentemix van de chef | 4,50

Asado's sauzen
Huisgemaakte pepersaus | 2
Huisgemaakte chimichurrisaus | 2
Huisgemaakte champignonsaus | 2
Huisgemaakte knoflooksaus | 2

Kids corner
Kindermenu sparerib | 12,50

sparerib | huisgemaakte zoete marinade
steakfriet | mayonaise

Kindermenu hamburger | 12,50

voorgerecht | hoofdgerecht | nagerecht

asado's kinderburger

✶ 4-gangen-menu
van de chef | 49,95

Kindermenu kipfilet | 12,50

een verrassingsmenu

voorgerecht | tussengerecht
hoofdgerecht | nagerecht

steakfriet | mayonaise
smaakvolle kipfilet van de grill
steakfriet | mayonaise

Only for the kids | 6,50
premium vanille ijs | verse slagroom

Asado's
sweet pleasures
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Dessert is like a feel-good song
The best ones makes you dance!

✶ Dulce de leche | 10,95

huisgemaakte karamelpasta | verse aardbei
verse kiwi | verse slagroom | pistache crumble

✶ Chocolate o'clock | 9,95
premium vanille ijs | chocoladesaus
brownie | verse slagroom

Coffee explosion | 9,95

Coffee with
a bit more
✶ Asado party | 8,95

likeur 43 | cointreau | koffie | verse slagroom

premium vanille ijs | warme koffie
espresso chocolate crumble | verse slagroom

Sorbet lover | 9,95

premium sorbet ijs | verse slagroom
huisgemaakte saus van rood fruit

Tropical brûlée | 9,95
creme brûlée | passievrucht

✶ Brazilian flare | 8,50
kahlua | koffie | verse slagroom

Are there Italians in here? | 8,50
amaretto | koffie | verse slagroom

Let's meet at the Irish pub | 8,50
jameson | koffie | verse slagroom

Oh, Tia Maria! | 8,50
tia maria | koffie | verse slagroom

✶ Soft and sweet | 8,50

baileys | koffie | verse slagroom

The usual
Espresso | 3,25
Koffie | 3,50
Cappuccino | 3,75
Latte macchiato | 3,95
Dubbele espresso | 5,50
Thee (theedoos) | 3,25
Verse muntthee | 3,50

All the drinks
Gin tonics
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Tonight I will get
my favorite drink.
It's called: a lot :)

Asado's eigen gin (tonic) | 13,50
Hendrick's gin (tonic) | 12,50
Tequilla's

Jose Cuervo especial | 5,50
Don Julio (blanco) | 8,50
Don Julio (reposado) | 9,50

Koffie likeuren

Patron XO café | 9,50
Kahlua | 7,50
Tia Maria | 7,50
Likeur 43 baristo | 7,50

Diverse rums

Don papa (7 years) | 9,50
Bumbu craft | 9,50
Bacardi bianco | 7,50
Bacardi mango | 7,50
Bacardi razz | 7,50
Bacardi límon | 7,50
Bacardi carta oro | 8,50
Bacardi carta negra | 8,50

Diverse likeuren

Amaretto | 7,50
Likeur 43 | 7,50
Cointreau | 7,50
Grand marnier | 7,50
Baileys | 7,50
Sambuca | 7,50
Limoncello | 6,50
Southern comfort | 7,50

Diverse vodka

Ketel one | 7,50
Ketel one grapefruit&rose | 7,50
Ciroc | 8,50
Ciroc pineapple | 8,50
Ciroc redberry | 8,50
Ciroc peach | 8,50

Overige

Jonge jenever | 5,50
Rode port (10 years) | 7,50
Vieux | 5,50

Bieren
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My doctor says I need glasses.
Glasses filled with drinks, yes.

Tapbier (hertog jan) 0.25L | 3,25
Tapbier (hertog jan) 0.5L | 6,50
Desperado 5.9% | 4,75
Desperado 0.0% | 4,75

Diverse whisky's

Diverse frisdranken

Aberlour (12 years) | 12,50
Bushmills (10 years) | 9,50
J. Walker black label | 8,50
J. Walker red label | 7,50
J. Daniels honey | 7,50
J. Daniels Tennessee | 7,50
Jameson | 7,50
Balentines | 7,50
Chivas regal | 7,50
Monkey shoulder | 8,50
Four roses | 7,50

Coca cola | 3,50
Coca cola zero | 3,50
Fuze tea green | 3,50
Fuze tea sparkling | 3,50
Fever tree ginger-ale | 3,95
Fever tree tonic | 3,95
Fanta orange | 3,50
Appelsap | 3,50
Sprite | 3,50
Fristi | 3,50
Chocomelk | 3,50

Diverse cognacs

Remy martin VSOP | 9,50
Martell red barrel VSOP | 9,50
Courvoisier VSOP | 8,50
Joseph guy VS | 7,50
Hennessy VS | 8,50
Martell VS | 7,50

Tafelwater

Chaudfontaine blauw 0.25L | 3,25
Chaudfontaine rood 0.25L | 3,25
Chaudfontaine blauw 0.7L | 6,95
Chaudfontaine rood 0.7L | 6,95

Met zorg
geselecteerde
wijnen
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I only drink wine on days
that end with a ''Y''

Per glas en fles

Alleen per fles

Zuccardi serie A | bonarda (rood)

AIX | cinsault, grenache & shiraz (rosé)

handgeplukte druiven | mendoza | diep rood
bramen | pruimen | argentinië
glas (7,50) | fles (32,50)

Alma andina | malbec (rood)

handgeplukte druiven | mendoza | intens rood
pruimen | kersen | vanille | argentinië
glas (5,50) | fles (26,50)

Alma andina | chardonnay (wit)

handgeplukte druiven | mendoza | lichtgeel
tropisch | citrus | meloen | argentinië
glas (5,50) | fles (26,50)

False bay | sauvignon blanc (wit)
western cape | heldergeel | kruisbessen
groene appels | passievrucht | zuid-afrika
glas (6,50) | fles (28,50)

handgeplukte druiven | provence | zalmroze
watermeloen | aardbei | bloemig | frankrijk
fles (42,50)

Trapisch broquel | malbec (rood)
handgeplukte druiven | mendoza | donker rood
gedroogd fruit | vanille | kruiden | argentinië
fles (42,50)

Trapisch broquel | cab. sauvignon (rood)
handgeplukte druiven | mendoza | donker rood
rokerig | chocolade | vanille | argentinië
fles (42,50)

Trapisch broquel | chardonnay (wit)
handgeplukte druiven | mendoza | goud geel
exotisch fruit | vanille | argentinië
fles (42,50)

False bay | cinsault & mourvedre (rosé)
western cape | mooi roze | biologisch
zomerfruit | licht kruidig | zuid-afrika
glas (6,50) | fles (28,50)

St. Kilian | kerner & silvaner (zoet wit)
sankt kilian wijnhuis | heldergeel
rijp fruit | lychee | abrikoos | duitsland
glas (5,50) | fles (26,50)

Wilt u graag nóg exclusievere wijnen?
Vraag ons team naar de mogelijkheden.
(indien op voorraad)

