Entremeses
Pan Stokbrood met huisgemaakte aioli of kruidenboter 4
Olivas Gemarineerde groene en zwarte olijven 3
Nachos con queso Nachos gegratineerd met kaas, bosui, jalapeño en tomaten salsa 4,5
Nachos Tortilla chips met Mexicaanse dips 4
Esperinque Gefrituurde spiering visjes met citroen 4,5
Sopas
Sopa de Cactus Soep van Mexicaanse cactus met spinazie en room 6,5
Sopa de Lima Soep van kippenbouillon, limoen, kippendij en koriander 6,5
Entrantes
Charcutería Española Spaanse charcuterie plank met een assortiment van Spaanse vleeswaren 8
Pincho de carne Huisgemarineerd diamant spiesje met aioli 7,5
Gambas Ajillo Kleine garnalen in knoﬂookolie gebakken 8,5
Gambas tocino Gegrilde tijgergarnalen omwikkeld met spek 8,5
Calamares Gefrituurde inktvisringen met aioli 6,5
Tortilla Española Spaanse aardappeltortilla met balsamico glaze 6,5
Surtido de Queso Assortiment Spaanse kazen met vijgenbrood en biologische mangochutney 8
Salades
Ensalada de manchego Salade van bladspinazie, appel, manchego en croutons 6,5
Ensalada de cordero Salade van jong geoogste bladgroenten met gegrilde lamshaas 6,5
Platos principales
Filetes y chuletillas de cordero Combinatie van lamskotelet en lamshaas met kruidenboter 19,5
Bistec con chimichurri Runder ribeye steak van de grill met rode chimichurri 19,5
Gambas Hele tijgergarnalen van de plancha met aioli 19
Dorada con salsa verde Doradeﬁlet van de grill met salsa verde 18,5
Pisto Spaanse groente ratatouille, groenekruidenrijst, geroosterde pittenmix en manchego 17,5
Calabacin y Cabrales Courgettes uit de oven gevuld met spinazie, saus van cabrales picos en gepofte tomaat 17,5
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met patatas fritas, patatas bravas en afwisselend
gemengde salade of dagverse groenten
Especialidades Mexicanas
Enchilada Chimichanga 2 tarwe tortillas met kip en gehakt 15
Enchilada Vera Cruz 2 tarwe tortillas met tonijn en spinazie met garnalen 15
Nachos Toluca Warme maischips uit de oven met kaas, spinazie, mais, ui, paprika en jalapeño 15
De Mexicaanse gerechten worden geserveerd met Mexicaanse bonen, salade, guacamole,
creme fraiche en gele rijst
Tussen 1700u en 18.00u zijn de Mexicaanse gerechten 10euro
Postres
Helado de Vainilla con cafe Bolletje vanille ijs met slagroom en een kopje kofﬁe of thee naar keuze 6
Helado de Nogal walnoot- en vanille ijs, ahoornsiroop, gekarameliseerde walnoten en karamelsaus 7,5
Crema Catalana Gekarameliseerde custard room met kaneel en citroen zeste 5
Tarta de queso Huisgemaakte sinaasappel cheesecake met Bastogne bodem 5
Surtido de queso assortiment Spaanse kazen met vijgenbrood en biologische mangochutney 8

Heeft U een allergie ? meld het ons

