
BUFFET MANIA *

DONDERDAG

VRIJDAG- EN 
ZATERDAGAVOND

WEEK
DEALS

Warm en koud buffet “À VOLONTÉ”
Maandag- t.e.m. zondagmiddag (12u - 14.30u)

12,50 e
Maandag, dinsdag en woensdagavond

(18u - 22u)

13,50 e

Barbecue Ribs “À VOLONTÉ”

15,30 e

LIVE MUSIC elk weekend bij Chi-Chi’s

 

- * buffet voor kinderen t.e.m. 6 jaar gratis 
(max. 2 kinderen per volwassene)

Buffet voor kinderen vanaf 6 t.e.m. 12 jaar 7 euro/p.p.

1 REKENING PER TAFEL

WOENSDAG
DE KINDEREN ETEN GRATIS

T.e.m. 12 jaar. Een kindermenu gratis bij aankoop 
van min.12,50 euro



Flame Grilled

Barbecue Combo 15,30 e 
Kip en spare ribs gegrild met een heerlijke barbecuesaus, 
geserveerd met koolsla en American potatoes

Cowboy Spare Ribs 15,30 e 
Met barbecuesaus, geserveerd met koolsla 
en American potatoes.

Kip Santa-Fé 15,30 e 
Gemarineerde en gegrilde kippenborstfilet, geserveerd
met rijst, een Mexicaans slaatje en verse groenten

Irish Steak 220 gr 18,60 e
Het zachte gedeelte van het Iers rundvlees. Geserveerd met verse 
groenten gebakken in look, American potatoes of frieten en hofmeesterboter

 Irish Tussenribstuk 300gr 24,00 e
Het beste deel van het Iers rundvlees, sappig en mals. 
Geserveerd met verse groenten, American potatoes of frieten 
en hofmeesterboter.

Côte à l’os 450 gr 24,90 e
Côte à l’os van 450 gr geserveerd met verse groenten en 
American potatoes of frieten en hofmeesterboter

Supplement pepersaus / bearnaisesaus 1,80 e

Mix-Grill Chi-Chi’s: Vleesliefhebbers zijn eindelijk gelukkig!   25,20 e 

Stel u voor: 1 gemarineerde lamsbrochette, 1 merguez, 
1/2 gemarineerde kippenborst, spareribs en allemaal voor U alleen! 
Geserveerd met béarnaisesaus, potato wedges en een assortiment van 
verse gebakken groenten met een halve maïskolf.

Cowboy spare ribs

Mix-Grill Chi-Chi’s



American Burgers
Al onze hamburgers bevatten 100% puur rundsvlees 
en worden met potato wedges, buns, iceberg, 
tomaat en uien geserveerd.

Regular Burger 11,90 e 

Far West Double Cheese Burger  12,90 e
Sneden cheddar kaas en gegrilde uisnippers 

Texas Barbecue Burger 12,90 e
Barbecuesaus en gesmolten cheddar kaas

Peper Burger 12,90 e
Gemalen peper, gesmolten cheddar kaas en pepersaus

Chicken Peper Burger 12,90 e
Knapperige kip en pepersaus

 Dallas Burger 12,90 e 
Krokant spek, gesmolten cheddar kaas en rancherosaus 

San Antonio 12,90 e
Rode uien, gekarmeliseerde uien, ajuinringen en barbecuesaus

Guacamole 13,10 e
Twee sneden cheddar kaas en guacamole

El Fuego Burger... Voor de avonturiers! 14,40 e
Schijfjes jalapeños, emmental, 
barbecuesaus, pico de Gallo, pikante specerijen

American burgers

El Fuego Burger XXL Regular Burger


