
ENTRADAS/ VOORGERECHTEN
GUACAMOLE CLÀSICO 
Verse, gepureerde avocado, tomaat, uitjes en een vleugje knoflook
Fresh, pureed avocado, tomato, onion and a pinch of garlic

JALAPEÑO POPPERS 
Jalapeño Poppers (gevuld met roomkaas)
Jalapeño Poppers (filled with cream cheese)

EMPANADAS 
Pasteitjes gevuld met vlees en kip
Deep-fried pasties filled with meat and chicken

TAPAS ALFONSO’S (2 persoons)
Alfonso’s “specials”: een combinatie van diverse voorgerechten, 
voldoende voor twee personen
Alfonso’s “specials”: A combination of various appetizers, enough for two 
persons

ALBONDIGAS
Gekruide gehaktballetjes in pikante tomatensaus, gegratineerd met 
kaas
Richly seasoned meatballs in a spicy tomato sauce, topped with melted 
cheese

NACHOS 
Maïstortillachips bedekt met gesmolten kaas, uien, jalapeño pepers, 
guacamole en zure room
Corn tortilla chips with melted cheese, onions, jalapeño peppers, guaca-
mole and sour cream

NACHOS SONORA (2 persoons) 
Maïstortillachips met guacamole, frijoles refritos, zure room, jalapeño 
pepers en gesmolten kaas. Naar keuze met kip, gekruid gehakt of 
groenten. Prima om te delen met twee personen.
Corn tortilla chips with guacamole, refried beans, sour cream, jalapeños 
and melted cheese. You have a choice of chicken, seasoned minced meat 
or vegetables. Excellent to share with two persons.

QUESADILLAS 
Twee kleine bloemtortillas gevuld met gesmolten kaas en uitjes. 
Geserveerd met guacamole en zure room.
Two small flour tortillas filled with melted cheese and onions. Served with 
guacamole and sour cream

QUESADILLAS QUESO  (kaas /cheese)

QUESADILLAS VERDURAS (groente /vegatables)

QUESADILLAS POLLO (kip / chicken)

SOPAS / SOEPEN
CARBONADA/ARGENTINIAN SOUP
Argentijnse goulashsoep / Argentinian goulash soup

SOPA DE FRIJOLES 
Originele Mexicaanse bonensoep met zure room
Original Mexican bean soup with sour cream

FAJITAS

Fajitas betekent letterlijk vertaald “reepjes”. Alfonso’s heeft er zijn specialiteit van 
gemaakt. In een hete, gietijzeren schaal worden de onderstaande  gemarineerde
gerechten opgediend,  tezamen met paprika, maïs en uien. De fajitas worden 
geserveerd met bloemtortillas, gepureerde Mexicaanse bonen, gekruide rijst, kaas, 
guacamole, zure room en hete saus.
Fajitas literally means "strips". Alfonso's has made it his specialty. In a hot, cast-iron 
platter, the marinateddishes are served along with peppers, corn and onions. The 
fajitas are served with side dishes such as flour tortillas, mashed Mexican beans, 
seasoned rice, cheese, guacamole, sour cream, and hot sauce.

FAJITAS DE CARNE
Argentijns rundvlees
Argentine beef

FAJITAS DE CORDERO 
Lamsfilet en lamskoteletten
Lamb fillet and lamb chops

FAJITAS DE POLLO 
Kipfilet
Chicken breast

FAJITAS DE VERDURAS Y QUESO 
Gemarineerde groenten en fetakaas
Marinated vegetables and feta cheese

FAJITAS DE ANGOSTO 
Fajitas van Argentijns malse entrecote
Fajitas with Argentine tender sirloin beef

FAJITAS DE CAMARONES 
Fajitas van garnalen
Fajitas with shrimps

1 persoon

€ 24,50

€ 27,00

€ 21,50

€ 19,00

€ 26,00

€ 29,50

€ 49,00

€ 56,00

2 personen

€ 46,00

€ 51,00

€ 41,00

€ 36,00

250 gr

€ 18,00

€ 22,00

€ 28,00

350 gr

€ 22,00

€ 27,00

€ 34,00

450 gr

€ 26,00

€ 32,00

€ 41,00

€ 20,00

€ 21,50

€ 19,50

Bij de tortillagerechten worden kaas, gepureerde Mexicaanse bonen,
gekruide rijst en guacamole en zure room geserveerd. U heeft een 
keuze uit de volgende vullingen: pikante kip, gekruid gehakt, mals 
gestoofd rundvlees en verse groenten.
All tortilla dishes are served with cheese, refried beans, seasoned rice and 
guacamole and sour cream. You have a choice of one of the following 
fillings: spicy chicken, seasoned minced meat, tender stewed beef and 
fresh vegetables.

BURRITO 
Zachte, gevouwen bloemtortilla uit de oven
Soft, folded flour tortilla, oven-baked

CHIMICHANGA
Krokant gefrituurde bloemtortilla
Crispy, deep-fried flour tortilla

ENCHILADAS     2 stuks/pieces 
Opgerolde maïstortillas uit de oven   
Rolled corn tortillas, oven-baked        

TACOS     2 stuks/pieces 
Gefrituurde maïstortillas    
Deep-fried corn tortillas

COMBINACIÓN ALFONSO’S 
Taco, enchilada en een kleine burrito
Taco, enchilada and a small burrito

TORTILLA SPECIAL

TORTILLA GIGANTES 
Hartverwarmende reuzeschotel vol pikante kip, gekruid gehakt en mals 
gestoofd rundvlees. Geserveerd met rijst, tortillas, guacamole en zure 
room.
Giant heart warming dish with spicy chicken, seasoned
minced meat and tender stewed beef. Served with rice,
tortillas, guacamole and sour cream.

CHILES 

CHILE CON CARNE
Pittig gehakt met bonen, paprika, uien, tortillas en rijst
Spicy seasoned minced meat with refried beans, peppers,
onion, tortillas and rice

CHILE CON POLLO 
Pittige kip met bonen, paprika, uien, tortillas en rijst
Spicy chicken with refried beans, peppers, onion, tortillas and rice

3 stuks/pieces 

3 stuks/pieces 

TORTILLAS 
Neutraal geserveerd
Neutrally served

BIFE DE CUADRIL
Een smaakvolle magere steak
A tasty lean steak

BIFE DE CHORIZO
Typisch Argentijnse steak, bekend van de 
krokante vetrand
The quintessential Argentinean beaf, known for 
its belt of tasty crackling

BIFE DE LOMO 
Argentijnse ossenhaas, de meest malse steak, 
een echte lekkernij!
Argentinean tenderloin, the most tender cut of 
all. A true delicacy!

€ 9,50

€ 9,50

€ 7,00

€ 2,50

ENSALADAS / SALADES
ENSALADA AVOCADO
Salade met avocado.
Salad with avacado.

ENSALADA QUINCHANA 
Salade met reepjes gegrilde kip.
Salad with strips of grilled chicken.

ENSALADA MEXICANA 
Gemengde salade.
Mixed salad.

SALSA / SAUZEN
HOT SAUCE, PEPPER SAUCE,
SALSA LA VERDE, SALSA CON AJO,
SALSA ROJA, CREMA ACIDA

QUALITY STEAKS
€    8,75

€    8,75

€    9,50

€  19,75

  €    8,75

€    8,25

€ 18,50

€    8,00

€    9,00
€    9,50

€    8,50

€    7,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50
€ 23,00

€ 18,50
€ 23,00

€ 23,00

€ 21,00

€ 19,00

€ 19,00

PLATOS TRADICIONALES
FILET DE SALMON 
Gegrilde zalmfilet met kruidenboter, gekruide rijst en knoflooksaus.

Grilled salmon filet with herb butter, seasoned rice and garlic sauce.

POLLO CON SALSA DE VERDE 
Gegrilde kipfilet met een pittige salsa verde en gekruide rijst.

Grilled chicken breast with a spicy salsa verde and seasoned rice.

CARNE CALDERA
Pittige reepjes Argentijns rundvlees met paprika, uien en jalapeño 
pepers. Gerserveerd met tortillas, gekruide rijst en zure room.

Spicy strips of Argentine beef with pepper, onion and jalapeños. 

Served with tortillas, seasoned rice and sour cream.

CHICKEN CALDERA
Pittige kipfilet reepjes  met paprika, uien en jalapeño pepers. 
Gerserveerd met tortillas, gekruide rijst en zure room.

Spicy strips of chicken breast with pepper, onion and jalapeños. Served 

with tortillas, seasoned rice and sour cream.

€ 20,50
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€ 12,75

€ 12,75

€ 4,75

€ 3,50

€ 3,25

€ 3,25

€ 2,50

€ 3,25

€ 2,75

€ 2,50

€ 3,00

GUARNICIONES / BIJGERECHTEN

MAZORCA DE MAIZ
Maiskolf met kruidenboter 
Corn on the cob with herb butter

PEQUENA DE GUACAMOLE
Gepureerde avocado 
Mashed avocado

 
GEKRUIDE RIJST 
Seasoned rice

EXTRA GEPUREERDE MEXICAANSE BONEN 
Extra mashed Mexican beans

TORTILLA CHIPS
 
PAPAS FRITAS
French fries
 
GERASPTE KAAS 
Grated cheese

JALAPEÑOS
Sliced peppers

TORTILLAS (3 stuks)
Flour tortillas (3 pieces)

 

ENSALADAS / SALADES

ENSALADA AVOCADO
ENSALADA QUINCHANA 
ENSALADA MEXICANA 

KINDERMENU*

MUCHACHA
Tortillagerecht. Keuze uit een taco, burrito of enchilada met één van 
de volgende vullingen: pikante kip, gekruid gehakt, mals gestoofd 
rundvlees of kaas.
Tortilla dish. You have the choice of a taco, a burrito or an enchila-
da with one of the following fillings: spicy chicken, seasoned 
minced meat, tender stewed beef or cheese.

EL BANDIDO 
Kipfilet van de grill
Grilled chicken breast

* geserveerd met frietjes
* served with fries 

€ 9,50
€ 9,50
€ 7,00

€ 31,50

€ 37,50

€ 39,50

€ 41,50

Diep robijnrode wijn met intense geuren van chocolade, peper, pruimen, een vleugje 
koffie, kaneel en zwarte olijven.
A deep ruby red wine with intense scents of chocolate, pepper, prunes, a zest of coffee, 
cinnamon and black olives. 

Het paradepaardje van Alfonsos! Deze malbec wijn heeft 15 maanden gerijpt in 
Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten. De kleur is donkerpaars, bijna zwart! Ze 
heeft een neus van zwart en rood fruit, ondersteund door tonen van tabak, vanille en 
chocolade. Volle krachtige tannines met veel fruit en een lange, plezierige afdronk.
Alfonso’s pride! This malbec wine was aged in French and American oak barrels for 15 
months. De colour is dark purple, almost black! It has a nose of black and red fruit, 
supported by tones of tobacco, vanilla and chocolate. Full and powerful tannins with 
lots of fruit and a long, pleasant aftertaste.

Deze Rioja heeft 15 maanden een  houtrijping gehad en heeft daardoor een zwoele 
fruitige geur met wat zachte kruiden en vanille. Mooie ronde zachte smaak met een 
lange afdronk.
This Rioja was aged in oak barrels for 15 months, which gives it a sultry fruity fragrance 
with some mild herbs and vanilla. Beuatiful round and soft taste with a long aftertaste.

RODE WIJNEN per �es / RED WINES per bottle

La Posta PINOT NOIR “Glorieta vineyard” 
Mendoza Argentina

Carmen Estate Merlot, Chili

Condevaldemar Rioja Tempranillo Crianza, Spanje 

Broquel Malbec, Bodegas Trapiche, Argentinië

HUISWIJNEN  ROOD/RED
 Malbec, Mendoza , Bodegas Trapiche, Argentinië

Glas Karaf Fles

Paarsrode, ronde en zachte wijn met veel fruit, 
zachte tannines en een hintje peper in de afdronk.
Purple red round and soft wine with lots of fruit, 
soft tannins and a hint of pepper in the aftertaste.

Cabernet Sauvignon, Bodegas Trapiche,
Argentinië
In de geur een typisch Cabernet Sauvignon, met 
aroma's van zwarte bessen en cederhout. In zijn 
smaak is deze wijn evenwichtig, tamelijk zacht, met 
een verrassend lange afdronk.
In the nose a typical Cabernet Sauvignon, with 
aromas of black currant and cedar wood. In its 
taste, this wine is balanced, rather soft, with a 
surprisingly long finish.

HUISWIJNEN WIT/WHITE

HUISWIJN ROSE

Chardonnay, Bodegas Trapiche, Argentinië
Een zachte en romige chardonnay met rijp fuit en 
tropisch fruit zoals appel, peer en ananas. Een 
wijn met een volle body en een romige afdronk
A soft and creamy chardonnay with ripe fruit and 
tropical fruit such as apple, pear and pineapple. 
A full bodied wine with a creamy aftertaste.

€ 5,00

€ 5,00 € 18,50 € 24,50

€ 5,00 € 18,50 € 24,50

€ 18,50 € 24,50

Sauvignon Blanc, Bodegas Trapiche, Argentinië
Frisse, droge, levendige wijn met veel citrusfruit, 
steenfruit en tropisch fruit. 
Fresh, dry vivid wine with lots of citrus fruit,stone 
fruit and tropical fruit.

Een elegante rosé met intense aroma’s van 
donker fruit en aardbeien; eveneens veel fruit 
in de afdronk.
An elegant rose wine with intense aromas of 
dark fruit and strawberries; lots of fruit in the 
aftertaste as well.

Malbec Rose, Bodegas Trapiche, Argentinië

€ 5,00 € 18,50 € 24,50

€ 5,50 € 20,50 € 28,50

Elegante wijn met een uitstekende verhouding tussen rijp en fris fruit. Geuren van vanille 
en kersen en een lange afdronk.
Elegant wine with an excellent balance between ripe and fresh fruit. Scents of vanilla 
and cherries and a long aftertaste.


