
CARPACCIO
Rundercarpaccio met een 
pesto- of truffel mayo, sla, 
tomaat en geraspte manchego kaas

11,50

SOPA DE CEBOLLA 
Heerlijke uiensoep met een
crouton van Beemsterkaas

7

SOPA DEL MOMENTO 
Soep van het moment

7

Vooraf
10

10 P.P.

PAN CON QUESO Y AJO
Broodje uit de oven met gesmolten 
kaas en knolook 

6

PAN CON AIOLI Y TOMATE
Broodje met aioli en tomaten spread

6

Starters

Happen en tappen in een Zuid-Amerikaanse sfeer. 
Dàt is de succesformule van Tabasco. Wie over de drempel van Tabasco stapt, 

waant zich gedurende de rest van de avond in een swingende 
Zuid-Amerikaanse horecagelegenheid. 

Het sfeervolle interieur, met veel kleur en tropische gezelligheid.

27,50

21,50

19,50

19,50

CHURRASCO DE TABASCO 
Tournedos van 200 gram 
gebakken in de jus

27,50

SPARE RIBS
Malse spare ribs geserveerd met 
friet en koude sausjes
• Sweet   • Hot    • BBQ rum

21,50

TABASCO’S STEAK 
Malse sukade steak van het rund 
geserveerd met friet

19,50

FAJITA 
Soft taco’s geserveerd met salsa, 
guacamole en sour cream 
• Kip     •  Beef      • Vega

19,50

BURRITO
Opgerolde tortilla uit de oven met salsa 
en gesmolten kaas, geserveerd met salsa, 
guacamole en sour cream
• Kip     • Gehakt    • Vega

19,50

BURGER
Mexican style met jalapeño, avocado, tomaat 
en cheddar geserveerd met friet en sla

16,50

TRIO DE CARNE 
Mix van van biefstuk, kip en spare rib, 
geserveerd met een saus naar keuze en friet

23,50

VLEES-CARNES

Hoofdgerechten

VEGA 
Gemengde sla, avocado, mais, gepofte 
trostomaat, granaatappel pitjes 
en queso fresco

14,50

POLLO 
Gemengde sla, kip, avocado, mais, 
tomaat, rode ui, mango

16

SALMON 
Gemengde sla, mais, tomaat, rode ui 
en gemarineerde zalm

17,50

Salades - Ensaladas

FRITURA MALAGUEÑA 
Mix van gefrituurde vissoorten 
geserveerd met knolooksaus en friet

21,50

BACALAO CON 
SALSA TOMATE 
Kabeljauw uit de oven in tomaten saus

23,50

GAMBA FESTIVAL 
Grote gamba’s gebakken in knolook

27,50

VIS- PESCADOS

LOADED FRIES - Friet met kaassaus en jalapeño 4,50

ENSALADA MIXTA - Frisse gemengde salade 3,25

MAIZ - Maiskolf van de gril 3,50

SPAANS GEKRUIDE RIJST VEGA
- Paella rijst met groenten 

4,50

FRIET IN DE SCHIL FRIET
- Friet met heerlijke mayonaise 

4

ROQUEFORTSAUS 
- Warme saus van roquefort kaas 

3

CHUMI CHURRI SAUS 
- Koude pittige saus 

2

KNOFLOOKSAUS 
- Huisgemaakte knolooksaus 

2


