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Rollo de Provolone
Ρολλάκια από προσούτο Πάρµας 
µε τυρί Προβολόνε, ρόκα, 
τοµατίνι κονφίτ, βασιλικό.
Συνοδεύεται µε κρέµα καρύδας 
και βαλσάµικο.

€ 4.50

Cheviche de camaron
Γαρίδες µαριναρισµένες µε λάϊµ 
και φυσικό αλάτι. 
Συνοδεύονται µε avocado, 
λαχανικά, κάλιανδρο και 
american sauce.

€ 6.00

Picada de carne

Χειροποίητες τορτίγιες, picanha, 
piqo de qallo pickled, αγγούρι, 
mango, sour cream Jallapenos, 
κόλιανδρο.

€ 9.50

Rollos de pescadο

Ρολλάκια πιπεριάς µε φιλέτο 
γαύρο, κάπαρη και σκόρδο, 
παναρισµένα µε πολέντα. 
Συνοδεύονται µε moutard sauce.
 
€ 5.00

Coxinhas
Αργεντίνικες κοτοµπουκιές µε 
φιλέτο, τυλιγµένα σε φρέσκια 
ζύµη. Συνοδεύονται µε cheddar 
sauce.

€ 6.00

Arepas la Reina
Χειροποίητα ψωµάκια από 
καλαµποκάλευρο γεµισµένα µε 
κοτόπουλο, µαγιονέζα, αβοκάντο 
κόλιανδρο.
Συνοδεύεται µε τηγανιτή casava 
και guacamole.
 
€ 6.00

Provoleta
Παραδοσιακό Αργεντίνικο σαγανάκι.

€ 5.50

Huevos Rancheros

Βιολογικά αυγά ψηµένα µέσα σε 
κόκκινη σάλτσα µυρωδικών. 
Συνοδεύονται µε αρωµατικό 
ρύζι, φασόλια και αβοκάντο.
 
€ 5.00

Plato de chorizos
Ποικιλία απο λουκάνικα.
Συνοδεύονται µε γλυκόξινο 
λάχανο, σπιτική σως πάπρικας 
και µουστάρδα Dijon.

€ 9.50

Quesadilla
Latinos street food - ψητή 
τορτίγια µε κιµά, φασόλι και 
λιωµένο τυρί. Συνοδεύεται µε 
τηγανιτή casava και guacamole.

€ 9.50

Mejillas melosas

Σιγοµαγειρεµένα µοσχαρίσια 
µάγουλα σε σάλτσα κρεµµυδιών.

€ 6.50

Papas Fritas
Τηγανιτές πατάτες.
 
€ 4.00

Empanadas

Τριλογία από φρέσκα πιτάκια 
γεµιστά µε κοτάπουλο, λαχανικά, 
µοσχάρι. Συνοδεύονται µε αρωµα- 
τικό ρύζι, φασόλια και αβοκάντο.
Σάλτσες συνοδευτικές:
Quasacaca, Chimichuri, Γλυκόξινη.
€ 9.50

Casava frita
Τηγανιτή casava.
 
€ 5.00

Starters

Appetizers



Quinoa salad
Κινόα µε λαχανικά, φρούτα, 
µυρωδικά και βινεγκρέτ 
µοσχολέµονου.

€ 8.00

Ensalada cesar
Ποικιλία από µαρούλια, 
καραµελωµένο µπέϊκον, 
κρουτόνς, flakes παρµεζάνας, 
home made sauce.

€ 8.00

Caraotas

Άσπρα και µαύρα φασόλια, 
αγγινάρα confit, ραπάνακι, ρόδι, 
σέλερυ, πράσσο, φρέσκο 
κρεµµύδι και βινεγκρέτ cherry.

€ 6.50

Remolacha

Εσκαρόλ, ρόκα, φινόκιο, 
πατζάρι µαριναρισµένο, 
µαύρη σταφίδα, κατσικίσιο τυρί, 
βινεγκρέτ µήλου.
 
€ 7.00

Ensalata BACOA
Ντοµάτα, κρεµµύδι, αβοκάντο, palmitos, κόλιανδρος, βινεγκρέτ ευκαλύπτου.

€ 9.00

Punta de Solono
Picanha (300gr)

Πικάνια σούβλας µε τηγανιτές 
πατάτες και σως chimichuri

€ 21.00

Ojo de Bife
Rib eye steak (330gr)

Mε πατάτα ψητή, σωταρισµένα 
βασιλοµανίταρα και σπιτική 
σάλτσα πιπεριάς.

€ 29.00

Corona de Cordero
Σιγοψηµένο καρέ αρνιού,
µε σάλτσα δενδρολίβανου,
πατάτα ψητή µε θυµαριά.

€ 18.00 (500gr)
€ 29.00 για 2 άτοµα (1kg)

Humburguesa
Με κιµά από µοσχάρι black 
angus burger, κόκκινο τσένταρ 
και τηγανιτές πατάτες.

€ 14.00

Pollo Buenos Aires (400gr)

Φιλεταρισµένο µπούτι κοτόπουλου, τηγανιτά κρεµµύδια, τηγανιτά 
casava και σως chipotle.

€ 6.50

Pernil (650gr)

Καραµελωµένο χοιρινό κότσι µε 
µέλι και θυµάρι, πουρές 
γλυκοπατάτας.
 
€ 16.00

Ternero  Baby beef

Μοσχαρίσια µπριζόλα γάλακτος.

€ 18.50

Salads

   
Coursesmain



Rodizio premium
Βραζιλιάνικη σούβλα  µε λουκά- 
νικο, κοτόπουλο, χοιρινό 
παϊδάκι, αρνίσιο, παϊδάκι χοιρινό, 
πικάνια, rump heart.
Συνοδευτικά: καλαµπόκι, sour 
cream, φασόλια, τοµατίνια,
pico de gallo, casava, guaca-
mole.
   
€ 23.50

Lechon Asado
for 4 or 8 persons
Κατόπιν παραγγελείας

Ολόκληρο γουρουνόπουλο 
σιγοψηµένο στον φούρνο.
Επιλογή από 3 Sides

Lomo Entero
Chateaubriand
for 2 persons  (750gr)

Ολόκληρο φιλέτο Black angus.

€ 75.00
Επιλογή από 3 Sides

Prime Rib Rack
for 4 or 8 persons
Κατόπιν παραγγελείας

Επιλογή από 3 Sides

Bife Ancho   Porter house steak (750gr)

El Ray de los T-Bones  (Ο βασιλιάς των T-Bones)

Με τηγανιτές πατάτες, αρωµατικό βούτυρο και σως quasacaca.

€ 72.00

Carne de Cobe
Kobe beef steak

€ 85.00
Επιλογή από 3 Sides

Paella

Ισπανική παραδοσιακή paella µε 
κρέας, θαλασσινά και σαφράν.

€ 19.00

Rodizio “el Gaucho”

All you can eat

€ 45.00

Falda  Οutside skirt

∆ιάφραγµα από Black Angus.

€ 18.50

Rodizio del mar

Βραζιλιάνικη σούβλα 
θαλασσινών µε χτένια, γαρίδες, 
καλαµάρι, φιλέτο λαβράκι. 
Συνοδευτικά: 
σπαράγγια, hollandaise sauce.
 
€ 22.00

Rodizio
Βραζιλιάνικη σούβλα  µε λουκά- 
νικο, κοτόπουλο, χοιρινό 
παϊδάκι, αρνίσιο, παϊδάκι χοιρινό.
Συνοδευτικά:  καλαµπόκι, sour 
cream, φασόλια, αγγουράκι 
τουρσί, τοµατίνια.
  
€ 16.00

   
Coursesmain

Churrasco

Churrasco asado
Tomahawk steak (1kg)
για 2 άτοµα ή 3 
Bone-on rib steak 
(chimichuri, blue potatoes)
Επιλογή από 3 Sides

€ 65.00



Savana
Κοτόπουλο σούβλας, cream 
fraiche, µαρούλι, πλευρώτους, 
κόκκινο τσένταρ και τηγανιτές 
πατάτες σε χειροποίητο ψωµάκι.

€ 6.50

Variedad de arepas

Ποικιλία από γεµιστές arepas µε τυρί, µοσχαράκι, λαχανικά.

€ 12.00

Vaquero
Πικάνια σούβλας, guacamole, 
αγγούρι τουρσί, flakes 
παρµεζάνας και τηγανιτές 
πατάτες σε ψωµάκι brioche.
 
€ 12.00

Ψητά λαχανικά
Pure de papa  Πουρές γλυκοπατάτας
Papas Asadas  Πατάτες ψητές
Ensalada De Papa  Blue potato salad
Coleslaw
Asparrgos al grill  Σπαράγγια ψητά
Chimichuri
Cassava frita
Pico de gallo
Guasacaca
Picante
Arepas

Mango Cheese cake
Namelaka Dulcey
Flan caramel custard
Chocolate lovers
Ποικιλία παγωτών

Πικάνια σούβλας
Picanha

Πικάνια σούβλας µε τηγανιτές 
πατάτες και σως chimichuri.

€ 21.00

Ποικιλία αλλαντικών

Prosciutto di Parma, 
Jamon serrano, chorizo.

€ 12.00

Plato de chorizos
Ποικιλία από λουκάνικα. 
Συνοδεύονται µε γλυκόξινο 
λάχανο, σπιτική σως πάπρικας 
και µουστάρδα Dijon.

€ 9.50

Empanadas
Τριλογία απο φρέσκα πιτάκια 
γεµιστά µε κοτόπουλο, λαχανικά, 
µοσχάρι. 
Συνοδεύονται µε αρωµατικό 
ρύζι, φασόλια και αβοκάντο. 
Σάλτσες συνοδευτικες: 
Quasacaca, Chimichuri, 
Γλυκόξινη.

€ 8.50

Ποικιλία τυριών

Reggiano, pecorino tartufo, 
mimolette.

€ 12.00

Sides

Barmenu

lunchmenu

€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50

€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50



BARRISTA: µε - χωρίς - λίγο - πολύ - σκέτο - ολίγη - µέτριος - γλυκός - σοκολάτα - σαντιγύ - κανέλλα - τρούφα - λικέρ
παγωτό - ντεκαφεϊνέ - εβαπορέ - φρέσκο γάλα - ζαχαρίνη - µαύρη ζάχαρη - µέλι - πάγο - ελαφρύ - βαρύ - τριµµένος πάγος

BAR: λίγο - πολύ - χωρίς πάγο - λίγο πάγο - τριµµένο πάγο - χωριστά πάγο - διπλό - βαρύ - ελαφρύ - χαµηλό ποτήρι
ψηλό ποτήρι - λεµόνι - πορτοκάλι - τόνικ - σόδα - coca cola - sprite - γρεναδίνη - φρέσκο πορτοκάλι - φρέσκο λεµόνι
φέτα λεµόνι - βύσσινο - µπανάνα - cramberry - ανανά - φέτα λάϊµ - kiwi - καλαµάκι 

rare
medium rare
medium
medium well
well done

The gradiations of cooking

Υγειονοµικός Υπεύθυνος: Σωτήριος Τσόπελας
Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει εαν δε λάβει τα νόµιµα παραστατικά (απόδειξη - τιµολόγιο)
Οι τιµές είναι τελικές και συµπεριλαµβάνουν όλους τους νόµιµους φόρους ΦΠΑ 23% και 13%




