
Cascara Sevenum - Braziliaans genieten! Waan u voor een avondje in 
Zuid-Amerika. Waar u de zomer voelt, de muziek u vrolijk stemt, u een 
ultiem gevoel van vrijheid ervaart en u uw buikje vult met de heerlijkste 
gerechten en drankjes. 
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1. Picanha
De Picanha is een gegrild stuk 
vlees seasoned met zeezout 
& knoflook.

2. Hereford Biefstuk
De Hereford bief biedt een extra 
smaak dimensie aan uw biefstuk. 

3. Rib-eye (Chef’s choice)
De Rib-eye is gemarmerd rundvlees 
en is herkenbaar door de zachte smaak 
en het tedere mondgevoel.

4. Maminha (Chef’s choice)
De Maminha is gemarineerd rundvlees 
en is herkenbaar door de diepe smaak 
en het tedere mondgevoel.

10. Ananas
Tropisch genot. Heerlijk gekarameliseerd 
en gegaard.

Boi

Porco

Abacaxi Grelhado
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Foodguide Weet wat u eet! De foodguide loopt samen 
met u langs de verschillende vleessoorten 
van Cascara Rodizio. 
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Voor groepen
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5. Buikspek
Buikspek is zacht gegaard vlees met een crispy korst.

6. Beenham (Chef’s choice)
Langzaam doorgegaarde ham met een malse bite en 
een uitgesproken smaak. 

7. Spareribs
Onder het midden van het varken vindt u de spareribs.
Heerlijk gemarineerd en zacht gegaard. 
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8. Kippendijen
De kippendijen zijn het meest 
malse deel van de kip. 

Frango

89. Kippenpoten
De kippenpoten worden
krokant gepresenteerd.
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Fire it Up!

Beleef een avond Braziliaans genieten

Rodizio ou churrasco grill

Churrascaria | BBQ - Maakt u liever de keuze voor uw favoriete vlees 
of vis gerecht? Dat kan ook! Kies dan voor een van onze 
hoofdgerechten. Geen spiesen aan tafel, maar uw 
favoriete gerecht geserveerd ‘on a plate’. Tegelijkertijd kunt u nog 
steeds in alle vrijheid genieten van al het lekkers dat onze Fresh 
market te bieden heeft. 

“Churrasco grill”

Rodizio | Grill - Gaat u voor een eindeloze avond met veel 
verschillende soorten vlees, eventueel met een lekker stukje vis? 
Dan kiest u voor Rodizio style. Onze Passadores komen de gehele 
avond met spiesen bij u aan tafel en voorzien u onbeperkt van de 
heerlijkste soorten vlees. Ondertussen kunt u naar hartenlust 
gebruikmaken van onze Fresh market, waar u een variatie aan 
soepen, salades, bijgerechten en desserts vindt.

“Rodizio”

Voor speciale wensen, voorkeuren of andere vragen, vraag gerust een van onze medewerkers. 

w w w . c a s c a r a r o d i z i o . n l

Maak je Braziliaanse feestje compleet en bestel een heerlijke cocktail! 
Van een typisch Braziliaanse caipirinha tot seizoensgebonden wisselende cocktails 
met vers fruit. Allemaal met veel liefde voor u gemaakt. 

Bekijk de cocktailkaart voor ons huidige aanbod.

w w w . c a s c a r a r o d i z i o . n l

Voor groepen vanaf 10 personen hebben wij speciale 
arrangementen. Vraag ernaar bij onze bediening



Fresh market
You look fresh - Op onze Fresh market komen soepen, bij- en nagerechten samen. 
De hele avond kunt u onbeperkt genieten van de ruime keuze die wij voor u 
bereiden. 

Bife de vaca                                                       € 24,50
Malse Hereford biefstuk

Costelas de reposição                            € 25,50
Gemarineerde spareribs (600g) 

Prato de peixe                                                     € 26,50
Zalm, (wisselende) witvis “en papillot” & scampi

Camarão grelhado                                        € 24,50
9 scampi’s, licht pikant & gemarineerd in knoflook

Salmão                                                                     € 25,50
Verse zalm van de Churrasco grill 

Prato Principal (hoofdgerechten)

Pao (brood) extra bij te bestellen

Gegrilde zalm              € 12,50
Verse zalm van de Churrasco

Gegrilde biefstuk      € 12,50
Steak van de Churrasco

Spareribs                       € 12,50
Gemarineerde spareribs 

2 bolletjes ijs met slagroom

Rodizio | Grill
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E i nd e l o o s  g e n i e t e n
Churrascaria | BBQ 
Uw Braz i l i aan s e  fa v o r i e t  ‘ o n  a p la t e ’

Beef Rodizio + Fresh market + Desserts 
100% Boi - De beef rodizio bestaat uit verschillende premium vleessoorten van het rund.
Picanha, Hereford beef, Maminha, Rib-Eye & Ananas. 

Mixed Rodizio + Fresh market + Desserts
Rondje foodguide - De mixed rodizio biedt een grotere variatie aan vleessoorten. 
Kippenpoten, Kippendijen met spek, Picanha, Hereford beef, 
Buikspek, Grillmaster’s choice & Ananas.

Vegetarische Rodizio + Fresh market + Desserts
Groene rodizio - De vegetarische rodizio biedt diverse groente gerechten.   
Een speciaal voor u bereide groentecurry of pasta, groentespies van
de grill & ananas. 

€ 2950
PRIJZEN PER PERSOON

€ 2750
PRIJZEN PER PERSOON

Desserts
Sweetness - U vindt een ruim assortiment aan desserts op onze Fresh market. 
Heerlijk! Want zo kunt u uw eigen selectie van favorieten samenstellen. 

Toch een lekkere koffie of een ijsje erbij? Check onze specials.

Knapperig gegrilde tijger-garnalen 
gemarineerd met zeezout en knoflook. 

Breidt uw rodizio uit met perfect 
gegaarde zalm uit de Churrasco grill. 

+ Zalm

€ 950
PRIJS PER VIER

€ 1200
PRIJS PER NEGEN

+ Scampi

+ Fresh market + Kinderijsje
Criancas (kinderen)

Speciale 
wensen en 
diëten? 

Geef dit aan bij één van 
onze medewerkers en we 
leggen u de mogelijkheden 
uit. 

Irish Coffee                                                   
met Jameson whiskey

French Coffee                                              
met Grand Marnier

Tabua de pao (broodplankje)

-  Pão de Queijo (Kaasbroodjes)
-  Witte breekbroodjes
-  Bruine breekbroodjes 
   met pesto en aïoli

€ 200
PRIJS PER  PERSOON

Vanaf twee personen

Spanish Coffee                                            
met Licor 43

Italian Coffee                                               
met Amaretto

€ 100
PRIJZEN PER BOLLETJE

U vindt aardappel
garnituur op de Fresh
market. 

Bestel uw verse friet

Ook bij de Churrascaria BBQ 
kunt u friet bijbestellen. 

+ Friet

€ 250
PRIJS PER PUNTZAK

€ 450
PRIJS PER DRIE

€ 850
PRIJS PER ZES

Schepijs
Aardbei, Chocola, Mango, Vanille

Abacaxi Grelhado
Ananas van de grill

Rodizio 3 - 7 jaar     €     9,00 
Rodizio 8 - 11 jaar   €  15,50

€ 250
PRIJS PER STUK

€ 495
PRIJS PER TWEE

De gehele avond kunt u genieten van onze Fresh market. Aanvullend, hebben wij verschillende broodsoorten 
waarvan u kunt genieten als voorgerecht of tijdens uw rodizio. 

€ 200
PRIJS PER PORTIE

€ 650
PRIJZEN PER KOFFIE

Sobremesa (Special desserts)

U kunt sowieso gebruik maken van de Fresh Market voor een ruim aanbod aan desserts. 
Check hier onze specials:

Kids Rodizio

€ 2500
PRIJZEN PER PERSOON

Pao de alho (knoflookbrood)

-  Prijs per twee              € 0,75
-  Prijs per vier                 € 1,25
-  Prijs per zes                 € 1,75 

van de Churrasco grill


