
S T E A K H O U S E  L A  P A M P A

 Menukaart



Gemarineerde zalm 
Garnalen op een bedje van sla, met avocado en whiskeysaus 

WARME VOORGERECHTEN

KOUDE VOORGERECHTEN

Gevulde gamba's

Proeverij van voorgerechten 

Spare-Ribs 

Chicken wings 

Champignons dordogne 

Maiskolf 

Gevuld met kruiden, knoflook en citroen

Verschillende kleine voorgerechten 

Zoet pittig gemarineerd 

Krokant gebakken, met knoflooksaus 

Gegrild met honing 

€12,50 

€15 

€10,50 

€9,50 

€9 

€6 

Carpaccio 
Parmazaanse kaas | balsamico dressing | truffelmayonaise 

Garnalen cocktail 

Salade Mozzarella 
Zalm gemarineerd in dille en mosterd op een toastje 

Gemixte salade met parmaham, mozzarella en zongedroogde tomaat 
 Broodplank 

Geserveerd met huisgemaakte kruidenboter en salsa 

€13,50 

€13,50 

€12,50 

€5,50 

€9,50 

HUISGEMAAKTE SOEPEN 

Goulashsoep 
Licht pittig 

Tomatensoep 

Groentesoep 
Heerlijk romig 

Verschillende groentes & rundvlees 

Uiensoep 
Kaas croutons 

€6,75 

€6,75 

€6,75 

€6,75 

Bite of the bone | zoet | zoet pittig | pittig 



MIX GRILL 

Lasso mix grill 
Biefstuk | kipfilet | spare-ribs 

Texas mix grill 
Varkenshaas | biefstuk | spare-ribs | kipfilet 

Ossenhaas | varkenshaas | kipfilet | spek | ui

STEAKS 

Zacht vlees met mooie vet marmering

LA PAMPA - SPECIALS

Rib-Eye - 250 gram 

Entrecote - 250 gram 
Rundvlees van de dunne lende met een randje vet 

Kalfsoester - 200 gram 
Ovaal vormig stuk kalfsvlees van de haas 

Bavette - 200 gram 
Smakelijke steak uit de vang van het rund 

Kogelbiefstuk - 200 gram 
Malse Hollandse biefstuk van de kogel 

Spare-ribs 
Bite of the bone | zoet | zoet pittig | pittig 

La Pampa mix
Ossenhaas | kalfsoester | varkenshaas | kipfilet 

T-bone - 500 gram 
Ossenhaas en entrecote gescheiden door een t-bot 

Ossenhaas 
Het malste stuk rundvlees 

Annie Oakley 

Ranch 
Ossenhaas | ui | spek | paprika | champignons

€26,50 

€26,50 

€22,50 

€22,50 

€22,50 

€23 

€33 

€35 

€35 

€27,50 

€30,50 

€26,50 

€29

Al onze hoofdgerechten worden 
geserveerd 

met gebakken aardappelen of friet 

SAUZEN

Champignonsaus | pepersaus | satésaus 
witte wijn - dillesaus | rode wijn saus €2,50

Knoflooksaus | curry | ketchup €2

Mayonaise | Kruidenboter €1,50

BIJGERECHTEN

Corn on the cop 
Gepofte aardappel 
Gemengde salade 
Warme groente 
Bakje friet 
Gebakken aardappelen 

€6
€5,50
€4 
€4 
€3,50
€3,50



VEGETARISCH 
Gevulde paprika 
Couscous | spinazie | feta | amandelschaafsel 

Gevulde courgette 
Risotto | champignons | geitenkaas | walnoten 

SATÉ LA PAMPA

VIS GERECHTEN 

Heerlijke zalmfilet met 3 gamba's 

VLEESGERECHTEN 

Zalm met gamba's 

Gegrilde zalm 
Heerlijke zalmfilet | witte wijnsaus | garnaaltjes 

Vis mix 
Zalmfilet | gevulde gamba's | tonijnsteak 

Gevulde zeebaars 
Zeebaarsfilet gevuld met groentes en kruiden 

Sliptong 
Krokant gebakken 

Varkenshaas 
Met saus naar keuze 

Gemarineerde kipfilet 
In verse kruiden gemarineerd 

Varkensschnitzel 
Met saus naar keuze

€29 

€23

€30 

€25 

€24 

€22 

€20 

€20 

€20 

€20 

Grote gamba's 
Gevuld met kruiden en knoflook 

€23,50 

Varkenshaas 
Runderhaas 
Kipfilet 

€22 

€26 

€20 

Geserveerd met huisgemaakte atjar tjampoer
en gebakken uitjes 

KINDERMENU
Speciaal voor onze cowboys en cowgirls 

Keuze uit: 

Hamburger 
Frikandel 

Kipnuggets 

Schnitzel 
Kipfilet 

Spare-ribs 

Geserveerd met friet & appelmoes 
€8,50 €11,50



STERKE DRANKEN 

DESSERTS 

Vanille ijs | warme chocolade saus 

SPECIAL COFFEES
Dame blanche 

Créme brulée 
Vanille | sinaasappel 

Kletskop 
Aardbei | vanille | chocola 

Chocolade taartje 
Heerlijk warm | vanille ijs 

Chocolade mousse 
Melk & witte chocolade 

Irish coffee 
Spanish coffee 
French coffee

€8,50 

€8

€8,50 

€8,50 

€8,50 

€7,75 

€7,75 

€7,75 

Sorbet 
Verschillende soorten ijs | vers fruit 

€11,50 

Tia Maria 
Licor 43 
Baileys 

€5 

€5 

€5 

Dessert van de maand 
Heerlijk! Informeer bij de bediening 

Kinderijsje 
Twee bolletjes ijs met slagroom 

€9,50 

€4 

Italian coffee €7,75 

Cointreau 
Amaretto 
Vieux
Jameson 
Famous Grouse 
Remy Martin VSOP 

€5 

€5 

€4 

€5,50 

€5,50 

€6 


