VOORGERECHTEN
Kaaskroketten (2 stuks) 13,00 €
Garnaalkroketten (2 stuks) 16,00 €
Duo van kaas- en garnaalkroket 14,50 €
Scampi's Casa del Locos 15,50 €
(licht pikante roomsaus 6 stuks)

Scampi's diabolique 15,00 €
(pikante roomsaus - 6 stuks)

HOOFDGERECHTEN
Salade geitenkaas 21,50 €
Salade met kippenblokjes 20,50 €
Salade gerookte zalm 21,00 €
Salade scampi (6 stuks) 21,50 €
Salade gerookte zalm, scampi & garnalen 24,50 €
Al deze gerechten worden geserveerd met brood.

Scampi's in de lookboter (6 stuks) 14,50 €
Scampi's Casa del Locos 24,00 €

Geitenkaasje met honing 13,00 €
Gerookte zalm met ajuin & toast 14,00 €

(pikante roomsaus - 10 stuks)
Scampi's in de lookboter (10 stuks)

Al deze gerechten worden geserveerd met koude
groenten & brood.

Vispannetje 21,50 €
Tongrolletjes 20,50 €

Taquitos 14,00 €
(Duo tortilla gevuld met gehakt, cheddar & chorizo
met zure room & guacamole)

Scampi's op z’n Mexicaans 15,50 €
(pikante tomatensaus - 6 stuks)

Trio poppers 11,00 €
(2 mozzarella, 2 broccoli poppers & 2 jalopeno pepers)

Scampi's op z’n Mexicaans 22,00 €
(pikante tomaten salsasaus - 10 stuks)

Enchillada met kip 20,50 €
(Tarwe tortilla gevuld met kip, groenten & cheddarkaas)

Empenada met kip 19,50 €
(Tarwe tortilla gevuld met kip, groenten, bonen & salsasaus)

Taco met kip 18,50 €

Kikkerbilletjes in de roomsaus (6 stuks) 15,50 €
Kikkerbilletjes in de lookboter (6 stuks) 14,50 €

VOORGERECHTEN MEXICAANS

HOOFDGERECHT MEXICAANS

(Maïstortilla met kippenblokjes in licht pikante tomatensaus)

(licht pikante roomsaus - 10 stuks)

Chili con carne 19,50 €

Scampi's diabolique 23,50 €
23,00 €

Balletjes in de tomatensaus 16,50 €
Stoverij 18,50 €

(Rundgehakt & rundblokjes met bonen & paprika’s
in een pikante tomatensaus)

Taco met rundvlees 16,50 €
(Maïstortilla met rundgehakt in licht pikante tomatensaus)

Mexicaans gemengde schotel 19,50 €
(Empenada rund, mini taco, broccolipopper,
jalopeno peper, ajuinringen & chorizo)

Warme beenhesp 18,80 €
Steak 20,50 €
Lamskroontje 25,00 €
Côte à l’os (2 pers., ± 1 kg) 47,50 €

Buritas (Vegetarisch) 17,50 €

Supplement warme saus (1 pers.) 3,00 €
Peper-, champignon-, béarnaise- &
graanmosterdsaus.

Fajita Kip 22,20 €
Fajita Rund 22,90 €
Fajita Vis 23,70 €
Fajita Scampi 25,50 €
Fajita Vegetarisch 19,70 €

Al deze gerechten worden geserveerd met koude
groenten & tortilla's.

Al deze gerechten worden geserveerd met koude
groenten, frietjes, kroketjes, gratin of puree

Suppl. frietjes, kroketjes, gratin of puree - 1 Pers 3,00 €
Supplement pasta - 1 Pers..2,50 €
Supplement salsa of guacamole of zure room 1,50 €
Supplement mayonaise / ketchup 1,00 €

Vraag naar onze suggesties !!

(Tarwe tortilla gevuld met warme groenten en bonen )
Deze gerechten worden geserveerd met koude groenten &
tortilla’s.

Fajita is het populairste Mexicaanse gerecht !
– 2 euro bij het bestellen van 2x dezelfde fajita
Dit wordt geserveerd op een gietijzeren plaat, vergezeld
van koude groenten, tortilla’s en 3 koude sausjes.
(salsa, guacomole & zure room).

Beste klanten,
U kan onze menukaart ook online bekijken op
www.casadellocos.be (links klikken op menukaart).

SNACKS

VERSNAPERINGEN

Broodje Beenhesp 6,30 €

Nacho's especial 10,00 €

(sla, tomaat, worteltjes & tartaar)

(tortillachips, taco runds, cheddar, tomaat, paprika,
zure room & guacamole)

Mexican Burger 13,00 €
(cheddar, salsa, zure room, ajuin, sla, tomaat & wedges)

Nacho's

5,50 €

(tortillachips, tomaten, gesmolten kaas & guacamole)

Via deze QR code kom je direct op onze site.
-------------------------------------------------------------

MENU CASA DEL LOCOS
Taquitos
of

Duo van kaas- & garnaalkroket

Dubbele croque monsieur 12,50 €
Dubbele croque hawai (ananas) 14,00 €
Dubbele croque madame (spiegelei) 14,00 €
Dubbele croque speciaal (bolognaisesaus) 15,00 €

Mexicaanse hapjes 10,00 €

Spaghetti bolognaise 13,00 €
Kleine (of kinder) spaghetti bolognaise 10,20 €
Spaghetti Casa del Locos 14,00 €

(16 st.: mini loempia, mini saté, mini frikandel, bitterbal)
Plato de quesos (variatie warme kaashapjes) 8,00 €

(spaghetti bolognaise met room & gegratineerd)

Macaroni Casa del Locos 14,00 €

***

Sorbet
***

Duo van fajita met rund & kip
(min. 2 pers.)
of

Steak met saus naar keuze & frietjes
of

Duo van fajita met vis & scampi
(min. 2 pers.) (+ 2€)
of

Côte à l’os (±- 1 kg) met saus naar keuze & frietjes
(per 2 pers.) (+ 4€)
***

Dame blanche of crème brûlée of verwenkoffie
of
Moelleux met ijs of Irish koffie (+ 1€)
***

€ 39,00 pp. (min 2 pers.)

(2 mozzarella & 2 broccolipoppers & 2 jalopeno pepers)

Familie mix

10,00 €

Aperitief Casa del Locos 24,00 € (1 L.)
11,00 €

of

Scampi Casa del Locos (+ 1€)

Trio poppers 7,50 €

APERITIEVEN

Kleine spaghetti Casa del Locos 11,00 €
(hesp & gehaktballetjes in kaassaus)
Kleine (of kinder) macaroni Casa del Locos

(tortilla chips, olijven & variatie van gefrituurde hapjes)

KINDERGERECHTEN
1 frikandel 7,50 €
2 frikandellen 9,00 €
Vissticks 8,50 €
Kippennuggets 8,50 €
Kinderfajita kip 12,50 €
Hamburger 10,00 €
Kleuter spaghetti bolognaise 6,00 €
Kleuter macaroni Casa del Locos 6,50 €
Kinderballetjes in tomatensaus 9,50 €
Kinderstoverij 10,00 €
Deze gerechten worden geserveerd met frietjes,
kroketjes of puree, vergezeld van mayonaise,
ketchup & appelmoes.
Kinderijs / Stuk ijs / Soft ijs 1,50 € à 3,50 €

(tequila, cointreau, fruitsap & grenadine)
Cocktail Cactus 26,00 € (1 L.)
(gin, pisang, blue curaçao & fruitsap)
Cocktail Cosmopolitan 26,00 € (1 L.)
(vodka, cointreau, cranberry & limoen)
Cocktail Pina Colada 26,00 € (1 L.)
(rum, batida & ananassap)

Sangria Rood / Wit 17,00 € (1 L.)

DESSERTS
Crème brûlée 6,50 €

