Voorgerechten

Geserveerd met rijst, zure room & guacemole

Geserveerd met friet en salade (zoete friet +€1,50)

Maaltijdsalades

EMPANADAS | €6,75
Twee gefrituurde huisgemaakte pasteitjes.
Keuze uit een vulling van kip fajita, chili
beef of spinazie & manchego

NACHO’S PORCIÓN GRANDE | €9,50
Huisgemaakte nachos met tomaten salsa,
kidneybonen, maïs, zure room & guacemole.
Keuze uit: gehakt, kip of vega

HAMBURGUESA MEXICANA | €12,50
Huisgemaakte hamburger van Angus beef
met guacamole, ijsbergsla, cheddar kaas,
tomaten salsa, mayonaise & nacho’s

ENSALADA GAMBA | €11,50
Pittige gamba’s, frisse ijsbergsla,
avocado, tomaat, rode ui & yoghurt dressing

FOOD
AUTHENTIC MEXICAN
MEXICAN-AMERICAN
FOOD

GAMBA’S AJO PICANTE | € 7,50
Garnalen in een licht pittige knoflookolie
met pico de gallo & kaas

QUESADILLA’S | €8,50
Dubbel gevouwen tortilla met “veel” kaas
Keuze uit: stoofvlees, kip of vega

TAQUITOS | €5,00
Gefrituurde rolletjes van maïs tortilla’s met
een rundvleesvulling naar eigen recept met
huisgemaakte chipotlesaus

TACO’S | €8,00
Maisschelpen gevuld met verse groenten,
ijsbergsla & zure room
Keuze uit: gehakt, kip of vega

COSTILLAS MEXICANA | €16,50
Overheerlijke lichtpittige spareribs, mals
& zacht tot op het bot

ALBONDIGAS | €6,00
Mexicaanse (100%) rundergehaktballetjes
geserveerd met een salsa roja & tortilla’s

ENCHILADA’S | €8,50
Opgerolde tortilla uit de oven bedekt met
salsa roja, zure room & gesmolten kaas
Keuze uit: Kip of vega

COSTILLAS SMOKE’N ROAST | €16,50
Spareribs met een unieke licht rokerige
smaak en een lichte bite. Bereid op onze
Oklahoma Smoker

BURRITO | €8,50
Maistortilla gevuld met tomatensalsa, rijst,
ijsbergsla & ranchsaus.
Keuze uit stoofvlees, pulled pork of vega

SMOKE’N ROAST SATÉ | €14,50
300 gram gemarineerde kip met zoete
satésaus, rode peper & gedroogde uitjes

POLLO PICANTE | €5,50
Licht pittig naar eigen recept
gemarineerde kippenvleugels
BALANDRA NACHO’S | €5,50
Huisgemaakte tortillachips uit de oven
met pico de gallo, guacemole, zure room,
groentemix, maïs, gegratineerd met kaas.
keuze uit kip, rundergehakt of vega

ATENCION!

Woensdag t/m Zondag
12.00 - 21.00

ensalades

Ons restaurant valt in de categorie ‘klein maar
fijn’ en daar zijn we erg trots op! Maar hierdoor
hebben wij in het hoogseizoen maar een
beperkte ruimte voor take-away. Wil je graag
afhalen? Bel dan ruim van te voren zodat wij
hier rekening mee kunnen houden!

MUCHAS GRACIAS!

PROEF ONZE POPULAIRSTE GERECHTEN
MET HET SHARED DINING MENU!

€18,50

p.p

Te bestellen vanaf twee personen

HAMBURGUESA SMOKE’N ROAST | €14,50
Huisgemaakte hamburger van Angus beef
met pulled pork, bacon, Parmezaanse kaas
& BBQ saus

ENSALADA POLLO PICANTE| €10,75
Warme licht pittige gemarineerde kip met
frisse ijsbergsla, tomatensalsa, maïs,
kidneybonen & chipotlesaus Jalapeño’s optioneel
ENSALADA VEGA | €9,75
Gebakken uienringen, frisse ijsbergsla,
zwarte bonen, kidney bonen, maïs,
tomatensalsa & yoghurtdressing

Bijgerechten
ARROZ A LA MEXICANA | €2,75
Rijst op Mexicaanse wijze bereid
met bonen & mais
BATATAS FRITAS AL HORNO | €3,75
Zoete aardappelfriet zonder saus

Geserveerd met gegrilde groente en rijst

AROS DE CEBOLLA | €3,75
Portie van zes uienringen

SALMON YUCATAN | €17,00
Gegrilde zalmfilet met verse groenten
en tequila roomsaus.

LOSSE FRIET | €2,25
Portie friet zonder saus

VIS IN AMANDELSAUS | €18,50
Witvis filet omwikkeld in Spaanse ham,
gebakken met amandelsaus en kaas

sauzen

Alle sauzen zijn €0.75 per portie
CHIPOTLESAUS
MAYONAISE
KETCHUP

CURRY
CREME FRAICHE
GUACEMOLE

