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Beleef een avond Braziliaans genieten
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Piña Colada
Cachaca, room, cocosmelk 
en ananassap

Cocktail of the day
Deze cocktail varieert regelmatig,
vraag onze medewerkers

Non Alcoholic
Deze cocktail varieert regelmatig,
vraag onze medewerkers

Caipirinha
Cachaca, limoen, rietsuiker
en crushed ice

Mojito
Munt, cachaca, limoen, rietsuiker 
en bruiswater

Nog meer
Cocktails
Check de 
cocktailkaart
Hier vindt u een 
keur aan cocktails die we 
altijd met liefde shaken 
of stirren voor u.  Bent u 
benieuwd naar alle
cocktails die we op dit 
moment te bieden 
hebben? Neem een kijkje 
op de cocktailkaart. hier 
vindt u al onze cocktails 
van dit moment.

Laat u verrassen door de 
ruime keuze aan cocktails 
of vraag onze medewer-
kers voor de cocktail van 
de dag.

Gin & Tonic
Hendrick’s Gin, Elderflower Tonic, 
komkommer, rozemarijn

Tips en suggesties Iets organiseren? - Combineer activiteiten met Cascara  (www.limburgsuitje.nl)

Themafeest - Organiseer een bedrijfsfeest met een Braziliaans tintje
Sfeervol terras - Geniet tijdens zonnige zomeravonden van ons terras!
Cascara Events - Check hiervoor www.cascararodizio.nl
Turfhoeve - Breng ook eens een bezoek aan onze ‘buren’  (www.turfhoeve.nl)

Cascara Rodizio grill & bar presenteert:

Cascara Sevenum - Graag delen wij met u hoe 
een avondje Cascara Rodizio grill & bar eruitziet. 
Een avond uit in Cascara Rodizio grill & bar kan
beginnen met een stijlvolle cocktail gevuld met 
liefde, passie en een beetje alcohol. We geven u 
de tijd om te ontspannen en een kijkje te nemen 

in de ‘Cascara Gazeta’. Wanneer u een keuze
heeft gemaakt, kunt u langs de ‘Fresh market’, 
waar een ruime keuze aan heerlijke soepen, 
verse voor- en bijgerechten op u staan te wachten.

Dan is het Rodizio time!
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Cocktailtime
Het perfecte aperitief

voor de liefhebber.
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Fresh market
Uitgebreide keuze in

dagverse producten.

Lekker en gezond!
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Foodguide
Via de foodguide weet u 

precies welk stuk vlees

de Passador u presenteert.

Dat is een lekker hapje - De Passadores presenteren u gedurende 
de avond een selectie vleessoorten aan tafel. Alles van de 
authentieke Braziliaanse Churrasco Grill. De Passadores snijden op 
verzoek een mooi stukje vlees voor u aan tafel af. Na alles te hebben 
geproefd kunt u aangeven welk stukje u nogmaals wenst.

Door middel van de ‘yes/no munt’ op tafel kunt u aangeven 
trek te hebben in een nieuw stukje vlees of even te 
willen pauzeren. Onze bediening legt u graag vooraf duidelijk 
de werking van deze munt uit.

“De charmes van 
de Passadores”

Braziliaans ontspannen in de Peel

Onze Passadoresgaan graag met u op de foto!

Rodizio en live muziek - Om de sfeer er lekker in te houden organiseert 
Cascara Rodizio iedere zaterdag ‘Cascara Live’.

Plan een zaterdag uit bij Cascara Rodizio en geniet van de sfeer, de rodizio 
en de live-muziek. Cascara nodigt verschillende artiesten uit tijdens 
‘Cascara Live’ voor iedere keer een andere sfeer. De ene zaterdag gaat er 
laidback soul door de speaker en de andere avond hoort u superhits als 
‘Despacito’ in het restaurant. 

Bekijk www.cascararodizio.nl voor de programmering

Cascara Live! Iedere zaterdag
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E i nd e l o o s  g e n i e t e n
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 grote variatie aan vleessoorten. 
Kippenpoten, Kippendijen met spek, Picanha, Hereford beef, 
Buikspek, Grillmaster’s choice & Ananas.

Go Fresh: Fresh market + Desserts
Fresh market only - Geniet van de volledige Fresh market. Uit te breiden met:   
Aardappelspies 1,50 | Groentespies 1,50 | Champignonspies 1,50 
2 Scampi’s 3,50 | Stukje Zalm 2,50

Kids Rodizio
For the kids  - Onze kleine vrienden kunnen met u meegenieten van al het 
lekkers dat Cascara te bieden heeft.

€ 3650
PRIJZEN PER PERSOON

€ 3250
PRIJZEN PER PERSOON

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

Knapperig gegrilde tijger-garnalen 
gemarineerd met zeezout en knoflook. 

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

+ Zalm

€ 950
PRIJS PER VIER

€ 995
PRIJS PER ZES

+ Scampi

€ 350
PRIJS PER TWEE

€ 675
PRIJS PER VIER

€ 250
PRIJS PER STUK

€ 495
PRIJS PER TWEE

€ 2150

PRIJZEN PER PERSOON

1. Picanha
De Picanha is een gegrild stuk 
vlees seasoned met zeezout 
& knoflook.

2. Hereford Beef
De Hereford beef 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.

9. Ananas
Tropisch genot. Heerlijk gekarameliseerd 
en gegaard.

Boi

Porco

Abacaxi Grelhado5

Foodguide Weet wat u eet! De foodguide loopt samen 
met u langs de verschillende vleessoorten 
van Cascara Rodizio. 
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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. 
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Frango
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7. Kippendijen
De kippendijen zijn het meest 
malse deel van de kip. 

8. Kippenpoten
De kippenpoten worden
krokant gepresenteerd.
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Fresh market
You look fresh - De Fresh market is een plaats waar alle verse producten samen 
komen. Deze kunt u als gast de gehele avond bezoeken en onbeperkt genieten van de
uitgebreide keuze. Als gast heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld geheel eigenhandig 
uw salade samen te stellen. Naast de salades zult u in de Fresh market
meerdere soepen vinden, verschillende voor- en bijgerechten en desserts. 

Neem een kijkje om te zien wat de ‘Fresh market’
u vandaag te bieden heeft. 
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€ 1250
Kids 3 - 7 jaar

€ 1850
Kids 8 - 11 jaar

€ 250
PRIJS PER PUNTZAK

Frietje erbij? 
In de uitgebreide Fresh 
market vindt u 
aardappelgarnituur voor 
uw rodizio. Uitbreiden 
met frietjes?


