MEXICAANSE KAART
STARTERS
* TOSTADITAS SIMPLES
tortilla-chips en pikante saus

€ 5.80

* GUACAMOLE
avocadodip geserveerd met tostaditas simples

€ 12,60

* NACHOS SIMPLES
tortillachips met gesmolten kaas, tomaat,
jalapeñopepers

klein: € 9,90
groot: € 13,50

* NACHOS TROPICOS
een vegetarische nachos met bonen en
guacamole

klein: € 14,10
groot: € 18,30

* NACHOS TODOS
nachos simples met vlees, bonen
en guacamole

klein: €14,80
groot: €19,30

* TROPICOS TORTILLA COMBINATIES
€18,90
keuze uit twee taco’s of twee enchilada’s of quesadilla+ taco
of quesadilla+ enchilada of taco+ enchilada
*QUESADA
geroosterde tarwetortilla met gesmolten kaas,
jalapeñopepers, guacamole en zure room, vulling
naar keuze: vlees, kip, chili con carne of vegetarisch

€ 19,90

* BURRITO
€ 19,90
gegrilde, opgerolde tarwetortilla met boontjes, kaas, en zure
room. Vulling naar keuze: vlees, kip, chili con carne of vegetarisch.
*Bovenstaande gerechten worden geserveerd met rijst en bonen of salade

* FAJITAS
€ 23,50
maak uw eigen taco met plakjes kip, vlees of vegetarisch, met
tortilla’s en diverse sauzen
(de fajitassaus is op basis van tomaat, paprika en ajuin).

* TAQUITOS
twee opgerolde krokante tortilla’s gevuld met kip
of vlees met guacamole

€ 7,60

* QUESADILLA
€ 7,60
gegrilde maistortilla met kaas en jalapeñopepers, guacamole
* FLAUTA
€ 10,50
krokant tortillarol gevuld met spinazie-aardappelpuree
tomatillo saus en geitenkaas
* TACO
€ 8,10
maistortilla met vlees, kip of boontjes, kaas, tomaat,
zure room, guacamole

* FAJITAS FILET APERITIVO
€ 31,30
maak uw eigen tortilla met stukjes gebakken ossenhaas
en diverse sauzen
* CHILI CON CARNE
pikante stoofschotel van rundsvlees en bonen,
geserveerd met ananas, zure room en tortilla’s

€ 20,60

HOOFDMENU
* MOLE POBLANO
kalkoenfilet in pikante saus met o.a. rozijnen, pinda’s
chocolade en sesamzaad geserveerd met rijst

€ 20,60

* GALINHA MEXICANA
€ 20,30
licht pikant stoofpotje van kip, mais, tomaat, tortilla en
room geserveerd met rijst

* ENCHILADA
gegratineerde maistortilla met vlees, kip, kaas, of
vegetarisch in chilisaus

€ 8,10

* EMPANADA JALAPENO
deegenvelopje met pikante jalapeños en kaas

€ 7,90

* PIZZA MEXICANA
grote gegrilde tarwetortilla met kaas, ui,
jalapeñopepers, tomaat, guacamole en zure room

€14,90

* FILET QUATEMOC
ossenhaas met een dun reepje kaas, guacamole,
geserveerd met rijst of frieten

€ 34,90

* STUFFED JALAPEÑOS
een gefrituurde jalapeñopeper gevuld met
gesmolten kaas

€ 7,30

* FILET CHIPOTLE
ossenhaas met een saus van gerookte jalapeñopepers,
koriander en tortilla geserveerd met rijst of frieten

€ 34,90

* ATHUM GRELHADO
op een mesquitevuur gegrilde tonijnsteak met
jalapeñoboter; kemadasaus, rijst of frietjes

€ 25,90

* PEITO DE FRANGO
kippenborst met een kemada-roomsaus,
jalapeñoboter, geserveerd met rijst of friet

€18,70

* FILET RANCHERO

€ 34,90

ossenhaas in milde rancherosaus met ui, tomaat, koriander

en jalapeñopepers geserveerd met rijst of frieten

HOOFDMENU

*CHIMICHANGA VEGETARIAN
gefrituurde tarwetortilla gevuld met
verse groenten, geserveerd met rijst

€ 19,70

BRAZILIAANSE KAART
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

* PASTEL DE CARNE/QUEIJO/CAMARÃO € 7,90
deegenvelopje gevuld met vlees, kaas of garnalen

* FEIJOADA COMPLETA
braziliaanse bonen-met-vlees stoofpot met
uitgebakken spek, farofa, sinaasappel, molho
campanha en rijst

€ 21,90

* COSTELETA DE PORCO
tropicos ribben met frieten en diverse sauzen

€ 19,30

* BOLINHOS DE BACALHAU
gefrituurde stokvisballetjes

€ 9,10

* FRANGO PASSARINHO
krokante kippenkluifjes
met saus

€ 8,50

* TROPICOS COMBINATIE
schotel van pastel, bolinhos en frangos

€ 16,70

* FILET DE MADRUGADA
€ 34,90
ossenhaas met gebakken uienringen, spek, doperwten,
friet

* SCAMPI ESPETO

€ 14,50

* BOBÓ DE GALINHA
€ 20,30
stoofpot van kip in cocossaus met paprika, rijst en
farofa

* CHURRASCO MISTO
€ 28,30
gegrilde vleesbrochette met farofa en pico de gallo,
rijst en bonen of friet

gegrilde scampi’s met looksaus

* CREME DE PALMITO
palmhartenroomsoep

€ 7,90

* FILET APERITIVO
€ 15,60
stukjes gebakken ossenhaas geserveerd met uitjes

* DOURADO COM PALMITO
€ 23,90
gebakken roodbaarsfilet met palmhartenroomsaus,
koriander en olijven, geserveerd met rijst
* ENTRECOTE AO SAL GROSSO
€ 31,70
zuid-amerikaanse entrecote geseveerd met frietjes,

GARNITUREN

gepofte aardappel met zure room of rijst en bonen

*PICANHA BRASILEIRA

€ 31,90

contra-filet, op houtskool gegrild, geserveerd met frietjes,
rijst of gepofte aardappel en molho campagna do brasil

* FRIJOLES REFRITOS
gebakken zwarte boontjes met ui en look

€ 6,90

* SALADA MISTA
gemengde salade van groenten

€ 7,90

* FAROFA COM BANANA
gebakken manioc met banaan

€ 6,90

* PICO DE GALLO
€ 2,90
pikante, verse saus van tomaat, uitjes, koriander
en chilis
* MAIS OF BLOEM TORTILLA’S
* MEXICAANSE RIJST
klein
groot
* RIJST / BONEN / FAROFA
* JALAPEÑO

€
€
€
€
€

* FRIETJES
* GUACAMOLE DIP

€ 3,90
€ 3,90
€ 7,40

* BANANA FRITA

klein
groot

0,80
8,90
14,50
3,80
2,60

€ 4,90

SALADES
* TACO SALADE
traditionele salade met tortilla

€ 11,20

* TOSTADA ATHUM
krokante tortilla met tonijnsalade

€ 12,70

SOEPEN
* SOPA CEBOLA
mexicaanse uiensoep

€ 7,90

DESSERTS
* KAHLUA GLACÉ
vanille en mokka roomijs met kahlua,
koffie, slagroom en kaneel

€ 10,20

* TUCAN
verse fruitsalade van het seizoen

€ 9,20

* MANGO MAÑANA
€ 10,80
gebakken mango met caramelsaus , vanilleijs,
slagroom en amandelen
* ANANAS AMAZONAS
gehalveerde ananas met vanilleijs, vers fruit
in een saus van Pisang Ambon en maracuja

€ 10,40

* TORTA DE NUECES
chocoladenotentaart van het huis

€ 8,20

* BANANA TROPICOS
gebakken banaan met ijs, slagroom en kaneel

€ 7,90

* CASSÉ
kahlua met roomijs

€ 8,50

* DAMA BLANCA
Met verse aardbeien

€ 7,20
€ 7,90
CAFÉS
* CAFÉ MEXICANO
€ 9,20
koffie met kahlua, tequila, geklopte room en kaneel
* CAFÉ PACIFICO
€ 9,20
koffie met tripple sec, geklopte room en kaneel
* CAFÉ TROPICOS
€ 9,20
braziliaanse koffie met cachaça, geklopte room en
kaneel
* ESPRESSO

€ 2,70

* CAPPUCCINO

€ 2,90

* KOFFIE

€ 2,70

THEE

* NATUUR

€ 2,60

* ROZENBOTTEL

€ 2,70

* KAMILLE

€ 2,70

* VERSE MUNT

€ 2,90

