FOOD

START

MAINS

PIMIENTOS DE PADRON (V)
5
Kleine gefrituurde paprika-achtige pepertjes
met zeezout, let op 1 op de 10 zou welleens
pittig kunnen zijn… Ay caramba!!

POLLOS HERMANOS BURGER (M)
13
Gers en vers gepaneerde stukje kippenhaas.
Mexico op een burger met avocado en salsa
op een brioche broodje

NACHOS (V)
7,5 (+1 met Kip)
Handgesneden, vers gemaakte nachos met
mais, salsa en verse guacamole

CLASSIC BADASS BURGER (M)
12,5
We maken de klassieker een klein beetje
“badass” met Chipotle saus, bacon, rode ui
en cornichos

QUESADILLA (V)
7,5 (+1 met Kip)
Quesadillaʼs zijn voor de Mexicaanse keuken
wat tostiʼs zijn voor de Rotterdammers. Letterlijk
betekent het woord “kaasdingetje” met
guacamole, ui en mais
SALMON TARTARE (F)
10
Zalm tartaar met cornichons, kappertjes, soja
en limoen. Onze lievelings vrucht, de
passievrucht brengt net dat sexy karakter aan
dit gerecht

SIDES

BURRITO (V)
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
YUCA-YUCA (M)
Cassave met gesneden varkensribs en
huisgemaakt “Mojo Mojo” saus

13,5

AMEHOELA RIBS (M)
15
Langzaam gegaarde spareribs in kruiden
bouillon gewokt totdat het vlees bijna vanaf het
bot valt en je het kan dippen in de yoghurt

A-ME-HOE-LA-DA-GE-FRIET (V)
3,5
Geïnspireerd door onze buurman Bram
Ladage, door Rotterdamse handen gesneden
en geserveerd met een mayo-trio

TACO TRIO (M) en/of (V)
Drie van onze favoriete tacoʼs.
CHICKEN - AL PASTOR - VEGA
Alle combinaties mogelijk

TROPICAL HIPSTER SALAD (V) 3,5 / 7,5
“Your body is your temple”
Granaatappel, salsa met salade mix

GAMBA-MEHOELA (F)
14,5
Gewokte gambaʼs met zwarte couscous, cherry
tomaten en limoen. Een spaanse klassieker op
zʼn Rotterdams
CALIFORNIA FISH & CHIPS (F)
Vers gefrituurde california corbina met
huisgemaakt friet

12

13,5

SPECIAL OF THE DAY

END
V
F
M

= VEGA
= VIS
= VLEES

CHEESECAKE (V)
Huisgemaakte cheesecake

5

COCONUT PANNA COTTA
Met passievrucht

5

