MENU

BARSNACKS

MAINS

pimIentos de padron 5

POLLOS hermanos BURGER 13

Kleine gefrituurde paprika-achtige pepertjes met zeezout, let op 1 op de 10 zou
welleens pittig kunnen zijn… Ay caramba!!

Geïnspireerd op Kolonel Sanders KFC “Zinger” Burger maar dan, gepaneerde
kippenhaasjes met avocado op een brioche broodje

GyOZA 7

CLASSIC BADASS BURGER 12.5

Hartige Japanse dumplings met kip, groenten en sojasaus voor je wekelijkse
“Gyoza-Fix”

Nachos 7.5 + 1 met Kip
Handgesneden, vers gemaakte nachos met mais, salsa en verse guacamole

quesadilla 7.5 + 1 met Kip
Quesadilla’s zijn voor de Mexicaanse keuken wat tosti’s zijn voor de Rotterdammers. Letterlijk betekent het woord “kaasdingetje” met guacamole, ui en mais

spicy jamaican jerk chicken wings 4.5 (3pcs) 7.5 (6pcs)
Caribisch gekruide chicken wings om je vingers bij af te likken.
Voor de echte Daredevils is er ook de “Chuck Norris” variant met de Trinidad
Scorpion Butch peper…

We maken de klassieker een klein beetje “badass” met Chipotle saus, bacon,
rode ui en cornichos

BURRITO 10 + 2 met Kip
We brengen de grens tussen de USA, Mexico en Rotterdam wat dichter bij elkaar
door deze vers gevulde burrito met salsa, mais en Hollandse kaas te maken

AMEHOELA RIBS 15
Langzaam gegaarde spareribs in kruiden bouillon gewokt tot het bot er bijna vanaf
valt en je het kan dippen in de yoghurt-knoflook saus

TACO TRIO 15
Drie van onze favoriete taco’s:
TACO CHICKEN / TACO AL PASTOR / TACO VEGA

PICK ONE
jamaican
OR

CHUCK NORRIS

SIDES

DESSERT

HUISGEMAAKTE A-me-hoe-la-da-ge-FRIET 3.5

CHEESECAKE 5

Geïnspireerd door onze buurman Bram Ladage, door Rotterdamse handen
gesneden en geserveerd met truffel of chipotle mayonaise

TROPICAL HIPSTER SALAD 3.5
“Your body is your temple” Granaatappel, salsa met salade mix

= veggie

= spicy

Alltime favoriet, met frambozensaus

CHOCOLATE AMEHOELAVA CAKE 5
Warme chocolade cake met een vanille ijs

