
 

                                                                                                                                                                                                                                             

VOORGERECHTEN 
 

   Sopa del Momento       € 5,50        
   Soep van het moment    

                           Sopa de Tomate                                                          € 5,50              

Tomatensoep met wortel en basilicum 

                  

      Carpaccio         € 11,00 
Verse huis gesneden carpaccio van grain fed rund, croutons,  

tuinkers, zonnebloempitjes, oude kaas en ansjovis-mayo. 

 

Tamaca           € 9,50 

Focaccia, parmaham, knoflooktomaat en beukenzwammetjes 

     

      Geitenkaas Loempia                          € 7,00 

      Loempia gevuld met geitenkaas en spinazie, rode bieten relish 

 

Gamba’s (koud)                  € 9,50 
Gepelde gamba’s, geserveerd met frisse mango-chili salade 

            

 

Coppa         € 10,00 
Borrelplankje met Coppa di Parma, olijven, mini chorizo  

en mini salami  
 

Nachos con Todos       1 persoon € 5,50  2 personen € 10,00  

          Tortilla chips overgoten met gehaktsaus en cheddar uit de oven 

 

           Nachos Cheddar         1 persoon € 5,00  2 personen € 9,00 
Tortilla chips overgoten met salsa en cheddar uit de oven 

            

Grof Steenbrood          € 5,00 

      Met kruidenboter of aioli of olijven-tomatentapenade      
 

Trio Variado          € 7,00 

Steenbrood en stokbrood met kruidenboter, aioli en  

olijven-tomatentapenade     

 

 

             
 

  

 

 

 

 

GROEPENKAART 

 

HOOFDGERECHTEN 

 

   Enchilada Pollo / Picada / Queso    € 12,00 
     Tortilla gevuld met kip, gehakt of room-geitenkaas vulling  

     Geserveerd met rijst, guacamole en crème fraîche                  

      

            Ropa Vieja / Oude Vodden              € 12,50  

   Origineel Cubaans stoofgerecht op basis van kip, aardappel,  

     Chorizo en pruimen. Geserveerd met rijst en salade 

    

   Tiritas Res               € 19,00 

     Pittig gemarineerde ossenhaaspuntjes met twister fries en salade  

       

   H*A*V*A*N*A grain fed Steak (200gr)   €21,50      

 Geserveerd met twister fries  

 

     Runderbavette      € 23,50                         

    Met groenten, zoete aardappelpurree en salsa verde       

    

   H*A*V*A*N*A Steenburger    € 12,50 
     Hamburger op steenbrood met sla, tomaat en      

   Havana- burgersaus. Geserveerd met twister fries 

     met cheddar en/of bacon                                  + € 0,50                                                 

      Gamba’s                        € 17,50  
      Met groenten en grof gesneden tomatensalsa  

      Catch of the Day                                             Dagprijs 

  Wisselend vers visgerecht 

  Onze bediening kan u vertellen wat de Catch of the day is 

    

   Salada Geitenkaas                € 13,50 

     Geitenkaas, quinoa, vijgen, appel, pistachenoten en spekjes 

     Ceasar Salad      € 13,50            

     Kip, little gem, ansjovis, croutons en oude kaas  

     

     DESSERTS 

Havananas     € 7,50 

 Gegrilde ananas, dulche de leche en yoghurtijs,                                   

Cuba Negro               € 7,00 

Warm chocoladetaartje, pistache-ijs en crumble van meringue 

Cheescake                                € 6,50 
 Huisgmaakte lemon cheesecake 

IJsje                € 4,50 

 Bolletje ijs met vers fruit 

 

AFTER DINNER COCKTAILS 

 
White Cuban     € 7,00 

Bébo Cuban Coffee liqueur, Absolut Vodka en melk zorgen voor een 

 zachte en heerlijke cocktail. Geserveerd met een stukje Tony’s  

Chocolonely melk-caramel-zeezout chocolade. 

 

Café Mucho Gusto    € 8,00 

Een shot espresso met Absolut Vodka en Bébo Cuban Coffee liqueur, 

geserveerd met koffiebonen.  

 

Crumble                € 7,50 
Père Magloire, kaneel, Licor Cuarenta Y Tres, vers citroensap,  

caramel en appelsap. 

 

Avocado Loco      € 9,00 

Een zijdezachte romige cocktail gemaakt met Havana Club Rum 3yr,  

Crème de Cacao White, een hint van butterscotch, pistachesiroop,  

limoensap en avocado.  

 

Splitje 2.0     € 8,00 

We shaken Mozart White Chocolate likeur met Licor Cuarenta Y Tres, 

sinaasappelsap en room. Geserveerd met geraspte sinaasappelzeste.  

 

Chocolate Martine     € 7,00 

Frangelico, Crème de Cacao Brown en melk zijn de perfecte combinatie  

voor een zoete martini. Geserveerd met Tony’s Chocolonely  

melk-hazelnoot chocolade.  

 

 

 

                                                                           

                

 De keuken is geopend van 10.00 tot 22.30 uur 

 

     PER TAFEL SERVEREN WIJ ÉÉN REKENING  

 

    HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS. 
 

               

              

 

 

SIDE ORDERS 
 

Twister Fries met mayonaise                       € 2,50 

Maïskolf van de grill met zeezoutboter                     € 3,00 

Gemengde Salade of Gemengde Groenten          € 3,00 

Pepersaus, Champignonsaus,     € 1,50 

Chimichurri of Salsa Verde 

 
 

         

 
 

 

 

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes rondom 

HAVANA 

www.havana-tilburg.nl 

www.facebook.com/HavanaTilburg

    
 

  

http://www.havana-tilburg.nl/

