
Eet smakelijk!

dos pimientos



Nachos

Voorgerechten

Menukaart

Starters

Hoofdgerechten

Krokante tortilla: 
pittige aioli en hummus van zwarte boon  € 6,00

€ 7,00

€ 7,50

Nachos: kaas   

Nachos: 
kaas, paprika en ui  

Nachos Dos Pimientos: 
jalapenopeper, paprika, ui, kaas 
en met keuze uit kip of gehakt   € 8,50

Deze gerechten worden geserveerd 
met salsa en guacamole

Koude voorgerechten

€12,00

Carpaccio: 
dun gesneden rundermuis, chipotle crème, 
jalapenopeper en oude kaas   

Watermeloen: 
ingelegde watermeloen, geitenkaas
en pompoenpit   €10,75

Little gem: 
salade met gemarineerde tomaat,  

€10,75komkommer, guacamole en eiersalade  

Ceviche zalm: 
maistortilla, limoen crème en ingelegde 
komkommer  €11,75

Warme voorgerechten

€  9,50

€11,00

Champignons:
in Mexicaans tempurabeslag 
geserveerd met pittige aioli  

Tijgergarnalen:
gebakken in knoflookolie 
geserveerd met tortilla en pittige aioli 

Tlayuda pizza:
van tarwetortilla met frijoles, paprika, 
ui, kaas en chorizo.  €10,00

Fajitas 
geserveerd in een heet gietijzeren pannetje 

met tarwetortillas

Kip:
paprika ,mais, zwarte boontjes, salsa en ui  €22,00

Rund:
paprika, ui, zwarte boontjes, mais en salsa  €23,00 

Haloumi:
paprika, ui, mais, zwarte boontjes en salsa  €21,00

Burrito €19,25
Opgevouwen tarwetortilla uit de oven 

gegratineerd met kaas

Kip:
gemarineerde kippendijen, limoenrijst, zwarte 
boontjes, maïs, paprika en ui

Rund
Mexicaans rundergehakt, limoenrijst, zwarte boontjes, 
maïs, paprika en ui

Garnaal:
gemarineerde knoflookgarnalen, limoenrijst, zwarte 
boontjes, maïs, paprika en ui

Geitenkaas:
geitenkaas, limoen rijst, maïs paprika, en ui

Enchiladas €18,25
Opgerolde tarwetortilla’s uit de oven gegratineerd 

met kaas

Kip:
gemarineerde kippendijen

Rund:
Mexicaans gehakt

Frijoles: 
zwarte bonen, kaas en knoflook

bovenstaande gerechten worden geserveerd met 
salsa en guacamole

Vlees van de plaat 

Spies van diamanthaas:
met een habanero aioli (200gr)  €25,00

Entrecote:
geserveerd met mexicaanse
bbq saus (200gr)  €26,00

Mexican turf:
diamanthaas (180gr) gecombineerd
met tijgergarnaal en een habanero aioli  €27,50

(het vlees wordt standaard medium gebakken, 
andere garing is mogelijk)

Specialiteiten
Tacos (2 zachte maistortillas)

€21,50

€21,75

Buikspek:  
brunoise van gemarineerd buikspek 
gerookte paprika crème en bosui   

Garnaal: 
tijgergarnaal, tomaat, guacamole 
en pittige aioli   

Heek: 
krokant gebakken heek met pico de 
gallo en limoen crème  €21,75

Bloemkool: 
krokante bloemkool en avocado crème  €21,00

Bijgerechten

Patatas de Mexico, gekruide aardappels
met kaas, jalapenopeper en pittige aioli  € 3,50
Twisterfriet met mayonaise  € 2,50
Mexicaanse koolsla met limoen   € 2,50
Komkommer tomatensalade  € 2,50
Maiskolf in roomboter, suiker en zout  € 2,50




