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Korte Portugese Les

Elke kip wordt gemarineerd volgens Portugese traditie.

Hele Kip 12,95

Hele kip menu 16,95
Met salade, homemade chips en rijst

Keuze uit saus: piri-piri of citroen

Bel: +31(0)46 - 42 66 931  |  van 16:30 tot 20:00 uur

Openingstijden Contact
CARRICO’S Portugees restaurant
Putstraat 31, 6131 HH Sittard

Telefoon: 046-42 66 931
Whatsapp/mobiel/sms: 06-31 26 37 38
E-mail: info@carricos.nl
www.carricos.nl
www.caravela-delicatessen.nl

ontwerp menukaart: MediaMindz | Merumerkerkweg 1, Herten | 0475-743030 | info@mediamindz.nl

Dinsdag: 16:30 - 21:00 uur
Woensdag: 16:30 - 21:00 uur
Donderdag: 16:30 - 21:30 uur
Vrijdag: 16:30 - 21:30 uur
Zaterdag: 16:30 - 21:30 uur
Zondag: 16:30 - 21:30 uur
Maandag: gesloten

BEM VINDO AO CARRICO’S!

“Frango piri piri” is een ty-
pisch Portugees gerecht. Tra-
ditioneel grill je de kip boven 
hout of houtskool, gemari-
neerd met een pikante piri piri 
saus. Deze saus komt voort 
uit de Portugese scheepvaar-
ders geschiedenis: vanuit de 
koloniën werden specerijen 
mee genomen, waaronder 
verschillende pepertjes. Kip 
piri piri is uitgegroeid tot een 
van de nationale Portugese 
gerechten.
In Portugal vind je in iedere 
plaats wel minimaal één pi-
ri-piri restaurant, en allemaal 
hebben ze een eigen ontwik-
kelde -en de beste- piri piri 

De familie Carriço kent bij-
na net zo’n reislustige ge-
schiedenis als de Portugese 
scheepvaarders in de 17e en 
18e eeuw: de Portugesen 
hebben gewoond in Neder-
land, Zuid-Afrika en Portugal.
In 2013 is Tabitha, eigenares 
van Carrico’s, verhuisd van 
Lissabon naar Sittard, om in 
2015 samen met vriend Pim 
Portugese producten naar 
Nederland te importeren en 
te verkopen via ‘Caravela De-
licatessen’. Allereerst via de 
winkel in het mooie Wyck in 
Maastricht en, nu nog steeds, 

Het roomgebakje “pastel de 
nata” is waarschijnlijk de 
meest bekende zoetigheid uit 
de Portugese keuken. Volgens 
het originele, geheime recept 
is het de Pastel de Belém: die 
wordt al sinds 1837 verkocht 
in Belém, tegenwoordig een 
wijk in Lissabon, maar toen 
nog een dorp daar buiten. 
Traditiegetrouw eet je een 
pastel de nata met een beet-
je kaneel of poedersuiker en 

Sinds 2015 hebben wij een 
winkel gespecialiseerd in 
Portugese producten die wij 
direct uit Portugal importe-
ren: Caravela Delicatessen. 
Dus wilt u onze heerlijke 
producten ook thuis hebben? 
Ga dan snel online voor onze 
mooie wijnen, port, olijfolie 
en producten zoals marina-

Sinds 1290 staat Carriço voor charisma, 
betovering en aantrekkingskracht. Degene 
die deze achternaam dragen zijn van 
nobele afkomst. Carriço’s staat voor 
respect.

KIP PIRI PIRI

DE FAMILIE CARRIÇO

PASTEL DE NATA CARAVELA DELICATESSEN

Welkom bij Carrico’s!

Webshop Portugese producten

Deel 1

Deel 2

via de webwinkel www.ca-
ravela-delicatessen.nl.
Net zoals de meeste Portuge-
zen zijn de Carriço’s gek van 
eten, en dan natuurlijk met 
name van de Portugese keu-
ken. Altijd werd er al gespro-
ken over een restaurant of 
een ‘churrasqueria’ en deze 
kans heeft Tabitha nu samen 
met haar ouders gegrepen en 
waargemaakt: ook Tony en 
Manuela zijn vanuit Portu-
gal naar Nederland verhuisd 
en niet veel weken later was 
Portugees restaurant Carrico’s 
een feit.

des, jam, kaas en vlees! Al 
onze producten kunt u onli-
ne kopen via onze webshop 
Caravela Delicatessen, en af-
halen bij ons in het restau-
rant of op afspraak bij ons 
thuis. Natuurlijk kan alles ook 
opgestuurd worden nadat er 
online besteld is.

een bica (espresso) erbij. 
De kenmerkende kleur krijgt 
de pastel door het bakken op 
hoge temperatuur.
Ook onze heerlijke pastel de 
nata is volgens familie tradi-
tie bereid: het geheime recept 
dat oma Carrico doorgegeven 
heeft aan haar kleindochter. 
Iedere dag vers gebakken en 
100% homemade: zowel de 
vulling als het krokante deeg.

saus. Bij ons is het niet an-
ders: de piri-piri saus wordt 
zelfgemaakt, en net als de 
pastel de nata komt het re-
cept uit de familie!
Onze kip komt uit de eigen 
regio en wordt vers geleverd, 
net als onze andere vleeswa-
ren, door slagerij Kusters uit 
Margraten.

Mocht je toch liever geen 
piri piri saus willen, dan is 
dat geen probleem en kun je 
de gegrilde kip bestellen met 
onze huisgemaakte citroen 
saus! Als je juist van pittig 
houdt doe je er wat extra 
saus bij.

Halve kip 9,95

Halve kip menu 13,95
Met salade, homemade chips en rijst

Keuze uit saus: piri-piri of citroen

Kindermenu 6,95
Kippendijfilet met chips of rijst

Hallo - Olá
Goedemorgen - Bom dia
Goedemiddag - Boa tarde
Goedenavond - Boa noite
Alles goed? - Está tudo bem?
Eet smakelijk - Bom apetite
Alstublieft - Por favor

Ja - Sim
Nee - Não
Dankuwel - Obrigada /
  Obrigado
Kip - Frango
Wijn - Vinho
Landgoed (wijnhuis) - Quinta
Familie - Família

Betekenis van Carriço’s

volg ons op Facebook en Instagram

www.carricos.nl  |  www.caravela-delicatessen.nl

10% Korting!
www.caravela-delicatessen.nl
bestel online onze mooie Portugese 
producten en ontvang 10% korting o.v.v. 
onderstaande kortingscode.

Kortingscode: “carricos”



Portugees 
piri piri restaurant

Frango 14,95
1/2 kip van de houtskoolgrill
met salade*, homemade chips en rijst
Keuze uit saus: piri-piri of citroen

Coxa de frango (filete) 15,95
Kippendijfilet van de houtskoolgrill
met salade*, homemade chips en rijst
Keuze uit saus: piri-piri of citroen

Spare ribs 17,95
Huisgemarineerde spareribs van de houtskoolgrill
met salade* en homemade chips

Bacalhau á bràs 17,95
Bacalhau (stokvis) met eieren en mini-frietjes

Salmão no forno 19,95
Zalmmoot met krieltjes uit de oven en
verse groenten

Dourada Grelhada 18,95
Gegrilde dorade in citroensaus met
krieltjes en salade

prato de Legumes  14,95
Wisselend vegetarisch (seizoens)gerecht

Menu criança 7,95
Kindermenu: kippendijfilet met chips of rijst

Extra portie chips 2,95

Abatanado / Bica  3,50
& Pastel De Nata

Abatanado / Bica 1,95
Koffie/espresso

Dubbele espresso 3,25
Meia de leite Cappuccino 2,45
Galão / latte 2,95
Chá (thee) 1,95
Chocomelk (warm/koud) 1,95
Met slagroom (+ 0,50)

Bica Portuguesa 4,95
Koffie of espresso met licor Beirao of Maceira

Sardinhas grelhadas 7,95
3 gegrilde sardientjes - altijd vooraf reserveren!

Cesto de pão 3,95
Broodmandje (brood, olijfolie, zeezout, olijven)

Amêijoas em Molho de Tomate 6,95
Kokkels in tomatensaus

Pastéis de Bacalhau* 5,95
Stokvis cakes (homemade, 3 stuks)

Rissóis de Camarão* 5,95
Garnalen pastei (homemade, 3 stuks)

Frango chamuças* 5,95
Kip driehoekjes (homemade, 3 stuks)

Cogumelos recheados  6,95
Gevulde portobello (homemade, 2 stuks)

Empada de Pato 5,95
Eendpastei (homemade, 2 stuks)

Chouriço assado 7,95
Met aguardente aan tafel gegrilde chouriço

Salada de Polvo 8,95
Octopus salade

Tábua de queijos 10,95
Kaasplankje, geschikt voor twee

Tábua de enchidos 10,95
Vleesplankje, geschikt voor twee

Tábua de peixe 11,95
Visplankje, geschikt voor twee

Bebidas

Caipirinha 6,50
Beirão Tonic 6,50
Morangão 6,50
Port tonic 6,50

Cocktails

Bebidas

JantarPetiscos / Tapas

Pastel de nata 1,95
Leite de crème 4,95
Met kokosmelk

Pastel de nata 4,95
Met citroen- of kaneelijs

Chocolate angel cake 4,95
Toetje van de Chef 5,95

Sobremesas

Onze kip wordt gemarineerd 
volgens Portugese traditie.

Heeft u een allergie of intolerantie?
Informeer ons dan voor het bestellen zodat 
wij hier rekening mee houden!

Homemade

Hoofd
gerech

t

De gloeiende ster van ons 
restaurant, naast de Carriço’s 
zelf natuurlijk, is onze grote 
houtskoolgrill!

Deze open houtskoolgrill is 
geïmporteerd uit Portugal 
en speciaal ontwikkeld om 
lange tijd met constante 
temperatuur te grillen.
 

Het wijnhuis Quinta da Plan-
sel ligt in Montemor-O-No-
vo in de Alentejo regio van 
Portugal en is het wijnhuis 
waarvan wij de importeur in 
Nederland zijn.
De wijnen worden geprodu-
ceerd van typisch Portugese 
druivensoorten, bijvoorbeeld 
touriga nacional en verdel-
ho. Het is een echt familie-
bedrijf: de eigenares Dorina 
Lindemann maakt samen met 
haar dochters Julia en Luisa 
authentieke wijnen met mo-
derne methoden. Haar vader, 
oprichter van Plansel, is nog 
altijd actief betrokken bij het 
wijnhuis.
Plansel heeft 70 hectare aan 
wijngaarden, gelegen in de 

GRILLEN OP HOUTSKOOL

QUINTA DA PLANSEL

VEJA O NOSSO MENU!

Port of Wijnproeverij! Proeverij van
3 verschillende port of
3 verschillende wijnen

Sumol Ananás (met lichte prik) 2,30
Sumol Laranja (met lichte prik) 2,30
Sinaasappel

Compal verschillende sapjes 2,30

Alfa pils tap 2,20
Alfa Pils Tap (0,5L) 4,50
Seizoensbier tap 3,95
Superbock 2,95
Portugese pilsener, flesje 0.33l

Licor Beirão 3,50
Amarguinha 3,50
CRF Aguardente 5,00
Maceira 4,00
Ginjinja 3,00

Pepsi 2,10
Pepsi max 2,10
7-up 2,10
Sisi 2,10
Sourcy Rood 2,10
Sourcy Blauw 2,10
LIPTON Ice tea Green 2,30
LIPTON Ice tea sparkling 2,30
LIPTON Ice tea peach 2,30
Royal club cassis 2,30
Royal Club bitter lemon 2,30
Royal Club Tonic 2,30
Sourcy Rood/Blauw 0,75l 4,75

Ferreira T/R/B 3,95
Dona Antónia T/B 6,50
Ferreira 10 anos 7,95
Quinta do vallado 20 anos 9,95
Morgadio Ruby Reserva 6,50
Morgadio dry white 5,95
Morgadio Colheitta 1999 9,95
Moscatel de Setúbal 3,95

Koffie

Frisdrank Portugees

Frisdrank

per glas per karaf per fles

Huiswijn - Alentejo:

Marques de Montemor (R/W) 3,95 8,95 18,95
Vinho verde:

Casal Garcia (W) 3,95 8,95 18,95
Douro:

Planalto (W) 4,95 10,95 21,95
Douro:

Papa figos (R) 5,95 12,75 26,95

Wijn

Port (per glas)

Bier

Likeur

Menukaart

Vooraf Diner

Vanaf 16.30 uur

Toetjes

erkende regio DOC Évora. Dit 
historische wijngebied heeft 
een geschiedenis die terug 
gaat tot de late Middeleeuwen 
en Renaissance periode en 
sommige van de oude tech-
nieken worden nu nog steeds 
toegepast voor speciale wij-
nen.
Het klimaat is mediterraan, 
met zeer hete zomers en 
sterke temperatuurdalingen 
in de nacht. Dit zorgt ervoor 
dat de druiven het kenmer-
kende aroma krijgen. Om 
dit zo goed mogelijk te be-
houden, worden de druiven 
van Plansel zoveel mogelijk 
‘s nachts voor zonsopkomst 
geplukt. 
Zie ook www.plansel.com

We maken gebruik van 
houtskool van FORGrill, een 
Portugees product gemaakt 
van hout van de kurkeik 
en een klein percentage 
eucalyptus en hulst. Deze 
combinatie zorgt voor een 
zeer kenmerkende geur, en 
doet ons altijd denken aan 
die Portugese barbecues!

* keuze tussen een groene salade of een paprikasalade.
Wilt u nog extra rijst of salade? Vraag dit gerust aan 
ons!

Drankjes
Drankjes

Bekijk ook onze 
uitgebreide 
wijnkaart!

* bestel er één extra bij voor 1,95

Weekend Only!

Wednesday Only!

Francesinha
Klassieker van Porto:
een vlees-sandwich uit de oven, bedekt 
met kaas en overgoten met heerlijke 
saus, geserveerd met frietjes.

Gegrilde gamba’s
in homemade marinade.
Let op! Altijd vooraf reserveren!

16,95

Onze gerechten worden bereid na bestelling. Het kan soms iets langer duren voor het klaar is.Onze gerechten worden bereid na bestelling.
Het kan soms iets langer duren voor het klaar is.

10,95


