
  



  

AL PASTOR… 
traag gegaard varkensvlees op spit, verschillende mexicaanse kruiden , ananas en achiote belegd met koriander/ui  salsa, 

salsa verde en guacamole… the best in the house 

Gringa… 

het vlees van al pastor, gesmolten mozarella, pico de gallo (tomatensalsa), koriander ui, salsa verde, guacamole  

carnitas… 

komt origineel uit michoacan.  carnitas word traag gegaard (pulled pork) daarna gebakken in smout op het einde wordt er 

melk en sinaasappel toegevoegd die door het sappige vlees volledig wordt opgenomen . dit is een proces van  verscheidene uren 

die het vlees knapperig en heel sappig maken . wordt aangevuld met pico de gallo, rode ui, guacamole, koriander en salsa 

verde 

ALAMBRES… 

Heel  populair in mexico city en oaxaca, bestaat uit vlees, groene en rode paprika, ui, champignons, gesneden spek of chorizo, 

op het einde wordt er kaas bij gesmolten zodat de smaken zich vermengen .aangevuld met koriander en guacamole 

discada… 

discada is een echte vleesschotel.  gehakt, chorizo , spek en varkensvlees worden allemaal tegelijk in 1 pan gebakken, deze 

worden gemengd met jalapenos  en tomatenblokjes en een pittige salsa casera 

suadero… 

rundvlees gemarineerd in adobo saus samen gebakken met chorizo, deze worden belegd met pico de gallo, koriander en lente 

ui, samen met een morita of chiptole sausje  

chorizo de papas qon queso… 

echte mexicaanse chorizo gemengd met gebakken aardappelen , gesmolten mozarella, pico de gallo, queso fresco ,salsa verde, 

koriander en guacamole 

 



  

 

Pollo… 

lekkere sappige kip met cajun kruiden, picco de gallo, koriander, guacamole en queso fresco in eenvoud een topper 

pollo pastor… 

kip met  verschillende mexicaanse kruiden , ananas en achiote belegd met koriander/ui  salsa, salsa verde en guacamole 

pollo/beef tinga… 

tinga is een rokerige/pittige tomatensaus, deze word gemaakt door de bekende chipotle pepers in adobo saus, beetje look en 

ui.  daarna word de kip of beef erin gemengd zodat de smaken erin kunnen trekken. wordt aangevuld met koriander en  queso 

fresco  

pollo pibil of cochhinita pibil… 

pollo pibil is een typisch gerecht van yucatan, achiote en citrus marinade staan aan de basis van dit gerecht.  wordt met kip 

of varkensvlees belegd en in bananenbladeren gewikkeld tijdens het bereiden. wordt aangevuld met opgelegde rode ui, 

zwarte bonen , pico de gallo , guacamole , queso fresco , koriander 

 

 



  

blauwe mais is een variëteit van mais geteeld in mexico en het zuidwesten van de verenigde staten . het is een van de 

belangerijkste maissoorten die worden gebruikt voor het traditionele zuidelijk en centrale mexicaanse voedsel.  deze 

blauwe mais tortillas zijn groter van vorm en ovaal, deze worden standaard belegd met mozarella die meegebakken wordt en 

smelt  

flor de calabaza (veggie)… 

blauwe mais tortillas belegd met mozarella en courgettebloem, wordt geserveerd  met pico de gallo, koriander en guacamole 

hongos (veggie)… 

blauwe maistortillas  belegd met gebakken champignons in bouillon en salsa casera , wordt geserveerd  met pico de gallo, 

koriander en guacamole 

nopales (veggie)… 

blauwe mais tortillas belegd met mozarella en cactus en salsa casera , wordt geserveerd  met pico de gallo, koriander en 

guacamole 

frijoles negros (veggie)… 

blauwe mais tortillas belegd met mozarella en zwarte bonen wordt geserveerd  met pico de gallo, koriander en guacamole 

Gringa… 

het vlees van al pastor, gesmolten mozarella, pico de gallo (tomatensalsa), koriander ui, salsa verde, guacamole  

chorizo de papas qon queso… 

echte mexicaanse chorizo gemengd met gebakken aardappelen , gesmolten mozarella, pico de gallo, queso fresco ,salsa verde, 

koriander en guacamole 

 

 



  

 

wij serveren deze  in traditionele stijl.. deze worden gegeven op een versierde tafel in 

walking dinner stijl  met authentieke cazualas .  borden en bestek brengen we zelf mee 

 

-keuze uit drie opties van de taco formule 

-rijst met pipian verde (saus van pompoenzaden en tomatillos vergelijkend met mole verde) 

-rajas con crema (groene paprika of pablonopepers in een roomsaus met mozarella en ui) 

-esquites (enorm smaakvolle gegrilde mais ingesmeerd met boter, mayo , kaas en paprika 

-pico de gallo, koriander/ui, limoentjes, queso fresco -- 

-verschillende salsas 



  

Voorgerechten  

/Antojitos 

POZOLE 

(maissoep), wat stamt uit de tijd van de Azteken. De mais voor 

deze soep wordt volgens een special proces wat nixtamalisatie 

genoemd wordt geprepareerd waardoor een aparte smaak 

ontstaat.  Deze wordt aangevuld met kip, mexicaanse pepers, 

gebakken tortillareepjes, feta,  advocado en koriander 

totopos (nachos) GUACAMOLE EN MOLCAJETTE 

De beste  nachos dat u ooit geproefd hebt, gemaakt van echte 

maistortillas, belegd met vers gemaakte guacamole en pico de 

gallo 

LOCO MEXICANO CAMARONES 

Gebakken Scampi's gemarineerd in Tequila en zoete rode pepers, 

zwarte bonen in chilisaus, advocado, rode kool, chipotle en 

zure room  

CHILLES EN NOGADA 
Pepers gevuld of gemengd met picadillo (gehaktschotel) 

overgegoten met een zoete notensaus en granaatappel 

Tostada de moronga 
bloedworst,  radijs, lente ui, koriander, mango/habanero saus  

 

 

-zelfde voorwaarden dan basis buffet 

-keuze uit 2voorgerechtjes 

-keuze uit drie opties van de taco formule 

-rijst met pipian verde (saus van   

pompoenzaden en tomatillos vergelijkend 

met mole verde) 

-rajas con crema (groene paprika of 

pobalonopepers in een roomsaus met 

mozarella en ui) 

-esquites (enorm smaakvolle gegrilde mais 

ingesmeerd met boter, mayo , kaas en 

paprika 

-pico de gallo, koriander/ui, limoentjes, 

queso fresco – 

-gebakken zwarte bonen puree 

-verschillende salsas 

-1 fles kwaliteits tequila  

 



  

 

 

 

huevos rancheros 
 TACO, spiegelei , pico de gallo, koriander , ranchero saus (spek optie), advocado 

huevos divorciados 
 TACO, pico de gallo, koriander, salsa roja, salsa verde , advocado(spek optie) 

huevos con chorizo 
TaCO, spiegelei , chorizo, pico de gallo, koriander, salsa verde , guacamole  

carnitas  
Taco, spiegelei , pinto bonen, pulled pork carnitas, pico de gallo, koriander, salsa verde cuacamole  

motuleños 
Taco, zwarte bonen, chorizo, queso fresco, advocado, erwten, bakbanaan, coriander, salsa 

veggie 
Taco, zwarte bonen, pico de gallo, courgette,  koriander, guacamole , champignons, mozarella en of cactus 

chilaquiles con salsa 
nacho style maistortillas in salsa verde of salsa roja, spiegelei, queso fresco , Mexican crema, advocado, coriander 

chilaquiles pollo tinga 

nacho style maistortillas in rokerige tomatensaus(tinga) , kip, spiegelei, queso fresco, coriander, guacamole 

chorizo y queso 

nacho style  maistortillas, mozzarella, salsa roja, chorizo, spiegelei, pico de gallo, coriander, guacamole 



 

  
 

 

 

coming soon  

 


