Fajitas

Mexicaans roerbakgerecht op een hete bakplaat met gebakken ui, paprika
en jalapeños pepers. Geserveerd met rijst, zure room, guacamole, salsa
roja, kaas en bloemtortillas.

fajita de pollo (kipfilet) – 19.5

Entradas / Voorgerechten
guacamole y salsa 7.5

Maïs tortillachips geserveerd met puree van avocado’s en pikante tomatensalsa.

nachos rosita’s 7.95 - XL 13.95

Maïs tortillachips uit de oven met gesmolten kaas, guacamole, salsa roja, zure
room, pico de gallo en jalapenos peper. Keuze uit: Kip, rundergehakt, pulled
pork, garnalen of vegetarisch met verse groenten.

quesadillas 6.95

Gebakken bloemtortilla gevuld met gesmolten kaas en pico de gallo,
geserveerd met guacamole en salsa roja. Keuze uit: Kip, rundergehakt, pulled
pork, gerookte zalm, champignons of spinazie & geitenkaas.

gambas al ajillo 10.5

Garnalen gemarineerd in knoflookolie uit de oven geserveerd met bloemtortillas.

albondigas 7.5

Mexicaanse rundergehaktballetjes geserveerd met salsa roja en bloemtortillas.

chorizos 6.95

Gegrilde pikante Mexicaanse worstjes geserveerd met salsa roja en bloemtortillas.

taquitos 6.95

Gefrituurde maïstortilla rolletjes gevuld met rundvlees, geserveerd met
chipotle mayonaise.

tostada salmon 10.5

Crispy maïstortilla geserveerd met zalm, Hollandse garnalen, sla, avocado,
pico de gallo, zure room en chipotle mayonaise.

empanadas 7.5

Gefrituurde Mexicaanse pasteitjes gemaakt van maïstortillas.
Keuze uit: Kip, rund of vegetarisch.

jalapeños rellenos 7.5

Gefrituurde jalapeños pepers gevuld met roomkaas, geserveerd met
chipotle mayonaise.

antojitos mexicanos 2 pers. 18.5 - 3 pers. 27.5

Een samengesteld plateau van onze starters – Nachos, albondigas,
chorizo, jalapeños rellenos, taquitos geserveerd met guacamole, salsa roja,
zure room, chipotle mayonaise en bloemtortillas.

Para los niños / Kindermenu’s
t/m 12 jaar

Al onze kindermenu’s worden geserveerd met vers fruit, appelmoes, verse
friet met mayonaise en een kinderijsje.

taco – 11.95

Maïstortilla gevuld met zure room en kaas. Keuze uit: Kip, rundergehakt of
vegetarisch met verse groenten.

burrito – 11.95

Bloemtortilla gevuld met zure room en kaas. Keuze uit: Kip, rundergehakt of
vegetarisch met verse groenten.

gegrilde kipfilet – 11.95
spare ribs – 11.95
biefstuk – 11.95

Carnes a la brasa

Alle gerechten worden bereid op onze houtskoolgrill en geserveerd met knoflooksaus,
chipotle mayonaise en een bijgerecht naar keuze. Kies als bijgerecht: Verse friet,
Mexicaanse rijst of een gepofte aardappel met crème fraiche.

costilles a la mexicana 22.5

fajita ribeye – 21.95

Onze overheerlijke spare ribs specialiteit. Mals en zacht tot op het bot.
Keuze uit zoete of pittige marinade.

fajita de camarones (gamba’s) – 20.5

Gegrilde biefstuk, spare rib, kipfilet, chorizo en een maiskolf van de houtskoolgrill.

fajita rosita’s (kipfilet, biefstuk & gamba’s)
2 pers. 38,50 - 3 pers. 57.5

Ossenhaasfilet van topkwaliteit naar persoonlijke voorkeur gegrild op
de houtskoolgrill.

Platos tradicionales

Gegrilde angus beef burger met ijsbergsla, rode uienringen, tomaat, avocado,
cheddarkaas, jalapeños pepers, mais tortilla chips en chipotle mayonaise.

fajita de carne (biefstuk) – 20.5

fajita vegetarisch met verse groenten en geitenkaas – 17.5

Alle gerechten worden geserveerd met guacamole, zure room, frijoles en
pico de gallo. Met bijgerecht keuze uit: verse friet, Mexicaanse rijst of een
gepofte aardappel met crème fraiche.

tacos 17.5

Twee maïstortillas met gesmolten kaas, zure room, pico de gallo en sla. Keuze
uit: kip, rundergehakt, runderstoofvlees, pulled pork, gamba’s of vegetarisch
met verse groenten.

burrito 19.5

rosita’s mixed grill 26.5

filete de solomillo (200 gram) 26.95
hamburguesa mexicana 16.95
carne asada de cerdo 17.95

Langzaam gegaarde varkensnek van de houtskoolgrill geserveerd met
appel en salsa.

t-bone steak (500 gram) 34.5

T-bone steak van topkwaliteit naar persoonlijke voorkeur gegrild
op de houtskoolgrill.

filete de costilla 23.5

Heerlijke ribeye van de houtskoolgrill geserveerd met verse groenten.

arrachera 21.95

Gebakken bloemtortilla met gesmolten kaas, zure room en pico de gallo. Keuze
uit: kip, rundergehakt, runderstoofvlees, pulled pork, gamba’s of vegetarisch
met verse groenten.

Bavette steak geserveerd met huisgemaakte chimichurri.

enchiladas 17.5

Licht gemarineerde lamsrack, mooi rosé gegrild.

Twee gebakken maistortilla’s met gesmolten kaas, zure room, pico de gallo en
sla. Keuze uit: kip, runderstoofvlees of vegetarisch met spinazie en geitenkaas.

combinacion rosita’s 19.5

Combinatie van onze oven specialiteiten: burrito kip, enchilada
spinazie/geitenkaas en taco gehakt.

alambre de cordero 29.5

tierra y mar (mexicaanse surf & turf) 29

Biefstuk, twee grote tijgergamba’s, zes gepelde garnalen verse groenten van de
houtskoolgrill geserveerd met tequila-roomsaus en chimichurri.

chimichanga 17.5

Pescados/Visgerechten

chalupas 17.5

Zes grote tijgergamba’s gebakken in knoflookolie en chipotle. Geserveerd met
tequila-roomsaus en gebakken verse groenten.

tampiqueña 21.95

Gegrilde zalmfilet geserveerd met tequila-roomsaus en gebakken verse groenten.

enmoladas 17.5

Desserts

Krokante bloemtortilla gevuld met gesmolten kaas, zure room, salsa roja/ verde,
pico de gallo. Keuze uit: kip, runderstoofvlees of vegetarisch met verse groenten.
Twee opgevouwen bloemtortilla’s gevuld met zure room, kaas, pico de gallo.
Keuze uit: champignons, vers fruit of spinazie en geitenkaas.
Enchiladas gevuld met kip, runderstoofvlees, spinazie en geitenkaas. Geserveerd met een malse steak.
Twee gebakken maistortilla’s gevuld met kip en runderstoofvlees geserveerd
met huisgemaakte molésaus.

Ensaladas
ensalada de pollo 14.95

Maaltijdsalade gegrilde kipfilet met mango, cherrytomaatjes, komkommer,
haricoverts en dressing geserveerd in een krokante bloemtortilla.

ensalada de camarones 15.95

Lichte salade met gegrilde gamba’s, avocado, cherrytomaatjes, pico de gallo,
limoen en chipotle mayonaise.

ensalada campesina 14.95

Frisse salade met verse groenten, maïs, pico de gallo, avocado, salsa roja en
limoen dressing.

camarones 23.95

salmon yucatan 21.5

crème brûlée mexicana 7.5

Huisgemaakte crème brûlée op Mexicaanse wijze met chocolade en tequila.
Geserveerd met vanille ijs, slagroom en karamelsaus.

pastel chocolate 7.5

Chocolade brownie geserveerd met vanille ijs, slagroom en chocoladesaus.

barco platano 7.5

Gekarameliseerde banaan geserveerd met vanille ijs, slagroom en chocoladesaus.

cheesecake 7.5

Bosvruchten cheesecake geserveerd met frambozen ijs en slagroom.

crêpes 7.5

Flensjes geserveerd met vanille ijs, slagroom en karamelsaus.

fiesta de fruta 7.5

Frambozen en mango sorbetijs geserveerd met vers fruit.

