
Maïs tortillachips, puree van avocado’s en pikante tomatensalsa 
voor bij jouw eerste drankje

nachos rosita’s 10.5
Maïs tortillachips | gesmolten kaas | guacamole | salsa roja | zure room | 

pico de gallo | jalapeños peper.
Kies jouw ingrediënt: Kip, rundergehakt, pulled pork, gerookte zalm, vegetarisch

quesadillas 9.5
Maïstortilla | gesmolten kaas |  pico de gallo | guacamole | salsa roja. 

Kies jouw ingrediënt: Kip, rundergehakt, pulled pork, gerookte zalm, vegetarisch

gambas al ajillo 12
Gemarineerde knofl ookgarnalen | pico de gallo | limoen | bloemtortillas

albondigas 8
Mexicaanse rundergehaktballetjes | salsa roja | pico de gallo | bloemtortillas

chorizos 7.5
Pikante Mexicaanse worstjes | salsa roja | pico de gallo | bloemtortillas

taquitos  7.5
Gefrituurde maïstortilla rolletjes | runderstoofvlees | gesmolten kaas | chipotle mayonaise

mini empanadas  7.5
Vier gefrituurde Mexicaanse pasteitjes gemaakt van maïstortillas

Kies jouw ingredient: Kip, rundergehakt, tonijn, spicy cheese

jalapeños rellenos  7.5
Gefrituurde jalapeños pepers | roomkaas | chipotle mayonaise

antojitos mexicanos 2 pers. 20 - 3 pers. 30

taco – 15.5
Maïstortilla | zure room | kaas

Kies jouw ingrediënt: Kip,
rundergehakt, vegetarisch

burrito – 15.5
Bloemtortilla | zure room | kaas

Kies jouw ingrediënt: Kip, 
rundergehakt, vegetarisch

spare ribs – 15.5 biefstuk – 15.5kipfi let van de grill – 15.5

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

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 (kipfi let) – 23.5
fajita ribeye – 25.5

fajita de carne (biefstuk) – 25.5
fajita de camarones (gamba’s) – 23.5

fajita vegetarisch (verse groenten en queso fresco) – 20
fajita rosita’s (kipfi let, biefstuk & gamba’s) 

2 pers.  45.5 - 3 pers.  68.5

entomatadas 19.5
Twee maïstortilla’s met runderstoofvlees | salsa roja | zure room | rode ui | 

queso fresco | koriander

enchiladas vegetales 19.5
Twee maïstortilla’s met verse groenten | salsa verde | zure room | pico de gallo | 

queso fresco | koriander

chili con carne 19.5
Stoofpotje van rundergehakt | bonen | maïs | zure room | limoen | koriander | bloemtortillas

enmoladas 19.5
Twee maïstortilla’s met kip | huisgemaakte molésaus | zure room | 

queso fresco | rode ui | koriander 

crème brûlée mexicana 9.5
Huisgemaakte cremé brulee op Mexicaanse wijze met chocolade | tequila | 

vanille ijs | slagroom | karamelsaus

pastel chocolate 9.5
Chocolade brownie met vanille ijs | slagroom | chocolade saus

barco platano 9.5
Gekarameliseerde banaan met vanille ijs | slagroom | chocoladesaus

cheesecake 9.5
Bosvruchten cheesecake geserveerd met frambozen ijs | slagroom

ijs macaron 9.5
Macaron gevuld met mango en passievrucht ijs | slagroom | aardbeiensaus

fi esta de fruta 9.5
Frambozen en mango sorbetijs | vers fruit | aardbeiensaus

costilles a la mexicana 25
Onze overheerlijke spare ribs specialiteit. Mals en zacht tot op het bot. 

Keuze uit zoete of pittige marinade

mixed grill rosita’s 29.5
Gegrilde biefstuk | spare rib | kipfi let | chorizo | maiskolf | verse groenten

fi lete de solomillo (200 gram) 29.5 
Ossenhaasfi let van topkwaliteit | verse groenten 

chuleta de cerdo 21
Stuk varkensrack van de houtskoolgrill | verse groenten | habanero salsa

Alle gerechten worden geserveerd met guacamole, zure room, bonen, 
pico de gallo en een bijgerecht naar keuze. Kies als bijgerecht: verse friet, 

Mexicaanse rijst of een gepofte aardappel met zure room. 

Alle gerechten worden bereid op onze houtskoolgrill en geserveerd met knofl ooksaus, 
chipotle mayonaise en een bijgerecht naar keuze. Kies als bijgerecht: Verse friet, 

Mexicaanse rijst of een gepofte aardappel met zure room.

camarones 26.5
Zes tijgergamba’s | knofl ookolie | chipotle | verse groenten | tequila-roomsaus 

salmon yucatan 24.5
Gegrilde zalmfi let | verse groenten | tequila-roomsaus

birria de res tacos 12
Runderstoofvlees | gesmolten kaas | guajillo maïstortilla | ui | 

koriander | limoen | consomé

cochinita pibil tacos 12
Gestoofd varkensvlees | blauwe maïstortilla | ui | koriander | ananas | queso fresco

Platos tradicionales

Entradas / Voorgerechten

Fajitas Carnes a la brasa

DessertsTacos

Pescados/VisgerechtenEen plateau van onze starters: nachos | albondigas | chorizo | jalapeños rellenos | 
empanadas | guacamole | salsa roja | zure room | chipotle mayonaise | bloemtortillas

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

guacamole y salsa 8

antojitos vegicanos 2 pers. 20 - 3 pers. 30
Een vegetarisch plateau van onze starters: nachos |  quesadilla | jalapeños rellenos | 

empanadas | guacamole | salsa roja | zure room | chipotle mayonaise | bloemtortillas

Twee maïstortillas met toppings naar keuze.

salade rosita’s 15
Gemengde sla | witte kool | avocado | rode ui | cherrytomaten | maïs | bonen | 

chipotle-limoen dressing.
Kies jouw ingrediënt: Kip +3, vis +4.5, vegetarisch +1.5

tinga de pollo tacos 12
Langzaam gegaarde kip | gele maïstortilla | witte kool | gepekelde rode ui | 

koriander | queso fresco | limoen

baja pescado tacos 14
Gefrituurde mahi mahi | gele maïstortilla | witte kool | pico de gallo | koriander | 

chipotle-limoen mayonaise 

tacos vegetales 12
Cactusblad | nopales peper | gele maïstortilla | bonenpuree | 

pico de gallo | koriander | queso fresco

t-bone steak (500 gram) 39.5
T-bone steak van topkwaliteit | verse groenten

fi lete de costilla (ribeye 250 gram) 32.5
Ribeye van topkwaliteit | verse groenten 

alambre de cordero 34.5
Licht gemarineerde lamsrack van de houtskool grill | verse groenten

hamburguesa mexicana 18.5
Huisgemaakte burger | ijsbergsla | pico de gallo | guacamole | cheddar | 

jalapeños pepers | chipotle mayonaise

tierra y mar (mexicaanse surf&turf) 35
Biefstuk |  tijgergamba | mahi mahi | tentakel van de inktvis | 

verse groenten | tequila-roomsaus | chimichurri

dorado 24.5
Hele vis gevuld met dille, koriander, tijm, knofl ook, citroen | verse groenten

camaron y pulpo tostadas 8
Gambas & inktvis ceviche | guacamole | sesamzaad | chipotle-limoen mayonaise 

tinga de pollo tostadas 8
Kip | bonenpuree | queso fresco | witte kool | chipotle-limoen mayonaise

Tostadas
Twee krokante mini tostadas van maïstortillas met toppings naar keuze.

tostadas vegetales 8
Cactusblad | poblano peper | bonenpuree | pico de gallo | queso fresco

burrito 21
Gebakken bloemtortilla | gesmolten kaas | zure room | salsa | pico de gallo. 

Kies jouw ingrediënt: Kip, rundergehakt, runderstoofvlees, pulled pork, vis, vegetarisch 

enchiladas suizas 19.5
Twee maïstortilla’s met kip | gesmolten kaas | zure room | pico de gallo | 

salsa verde | zure room | koriander

combinacion rosita’s 22
Enchilada met kip | enchilada vegetarisch | een malse steak | salsa | pico de gallo | 

zure room | chimichurri | queso fresco


