
LUNCH
 

Dessert - Postres

Bienvenidos

 
Pastel de queso 8,5

   Limoen-cheesecake met kiwisaus
 

Churros  6,5
Spaanse deegstengels met kaneel en karamelsaus

 
Pastel del chocolate 8,5

Chocoladetruffeltaart met gemarineerde frambozen en witte
chocolade-pistache-ijs

 
Copa fruta 7,5

Combinatie van citroen-ijs, mango-ijs, rood fruit-ijs en vers fruit
 

Tacos de tortilla a la canela y helado  7,5
Drie bollen vanille ijs met chocolade, geserveerd in een kaneel tortilla

met verse aardbeien
 

Tartar de nahrenja 6,5
Spaanse taart van sinaasappel en amandel met yoghurt-ijs

Smoothies 
Batido Saludable

Avocado | banaan | amandelmelk | basilicum | munt | honing
 

Frutes Del Busque
Bosvruchten | kiwi | aardbei | sinaasappel | grenadine | 

magere yoghurt
 

Passion Tropical 
Papaya | mango | ananas | cactus blad | maracuja siroop | ananas |

melk 
5,75

 
 
 
 

*Banaan | banaan | vanille | room | melk
*Aardbei | aardbei-ijs | room | melk

*Tropisch fruit | mango | mango sorbet | 
passievrucht | vanille-ijs | cream | melk

4,75

Milkshakes

Lemonades 
Classic  Lemon | citroen | limoen | basterdsuiker | water 

Apple Basil | appel | kiwi | basilicum | limoen | San Pellegrino 
Passion fruit | maracuja | citroen | munt | basterdsuiker | water

4,25
 
 
 

 
Geniet tijdens de lunch van de lekkerste

smoothies - milkshakes of lemonades,
Produced by Bartender Saleh!



Lunchspecials
 

Carpaccio Español 14,5
Carpaccio van Simmentaler kogelbiefstuk met licht pikante Peruaanse saus, oude kaas en

maisnootjes
 

Steak tartar de carne canibal 14,5
Fijn gesneden Simmentaler kogelbiefstuk met geraspte Manchego, sjalotjes en sriracha

 
Tartar de salmon 12,5

Tartaar van verse en gerookte zalm met avocado, créme fraîche en Granny Smith
 

      Camarones al ajilo 12,5
Gamba’s in knoflookolie met Spaanse peper, peterselie en knoflookbrood

 
     Ostras con pisco  17,5

Half dozijn oesters met pisco-tijgermelk
 

       Ensalada caesar pollo 12,5
Salade met kip, little gem, Manchego, krokante serranoham en caesardressing

 
       Ensalada sandia y queso fresco 10 

Salade met watermeloen, zwarte quinoa, feta, chilipepers en waterkers

 

Soepen
 

Sopa de zuchini con pollo 6,5
 Mexicaanse courgettesoep met kip en tortillareepjes

 
Sopa de maiz con pata  6

Maissoep met aardappel, groene aspergestips, eierminosa en tuinkers

 
Quesadilla's

 Quesadilla de espinacas y queso de cabro  8
Geroosterde tortilla’s gevuld met cheddar kaas, spinazie, geitenkaas, avocado, nootjes,

geserveerd met jalapeño-aji-pepersaus
 

Quesadilla de camarones   8,5
Geroosterde tortilla’s gevuld met gekonfijte gamba’s, kaas, avocado, geserveerd met

jalapeño-aji-pepersaus

 
Taco’s 

 

Taco pollo 9,5
Twee maistortilla’s met gegrilde kip, pico de gallo en mangochutney

 
  Taco de huevos y jamon 9

Twee maistorttilla’s met eieren, ham en pico de gallo
 

Taco de grijoles negres 8
Twee maistortilla’s met gebakken zwarte bonen, feta, pico de gallo en geroosterde

groenten

 
 
 

Spaanse broodjes  ''Barra gallega''
 

 Pan y carpaccio  9,5
Spaans broodje met carpaccio, oude kaas, maisnootjes en Peruaanse saus

 
Pan y salmon 8

Spaans broodje met gerookte zalm, appel, komkommer en mosterd-dille
 

 Pan y jack fruit  7,5 
Spaans broodje met pulled jack fruit en guacamole

 
 
 

Apperitez
 

  Pan Mexicana 6,5  
   Brood geserveerd met pico da gallo, basilicum-aioli en chipotleboter

 
  Bruchettas Mexicana 6,5  

Gegrild stokbrood met knoflook, ui en tomaat
 

  Pata negra  17,5
Dungesneden Jamón Ibérico de Bellota geserveerd met geroosterd brood

 
  Lunchplatter  15

Maissoep met aardappel en groene aspergetips
Zalmtartaar met Granny Smith

Hamburger-taco
Bruchetta Mexicana

Grande lunch
 

 Taco de hamburguesa   15,5
Taco-rundvleesburger met chipotleketchup, tomaat, ui, cheddar kaas en frites

 
Faijta de huevos   15

Faijta’s met roerei, pepers, koriander, tomaat, zoet-zure rode ui, geserveerd met
rijst en bonen, bloemtortilla’s, zure room, guacamole en salsasaus 

 
Brocheta de lomo   22

Spies van ossenhaas met Peruaanse saus, grillgroentes en frites
 

Nachos
 

Nachos carne 9,5
   Tortillachips met rundergehakt, cheddarsaus, guacamole en zure room

 
Nacho pollo  9,5

Tortillachips met kip, cheddarsaus, tomatensalsa en zure room
 

Nacho auténtico 8,5
Tortillachips met pulled Jack fruit, zure room, guacamole en cheddarkaas

 
 


