
  



 

 

  

 

wij serveren deze  in traditionele stijl.. deze worden gegeven op een versierde tafel in 

walking dinner stijl  met authentieke cazualas .  borden en bestek brengen we zelf mee 

het buffet wordt gegeven uit 3 opties van het taco menu  

+ 

-rijst 

-rajas con crema (groene paprika of pablonopepers in een roomsaus met mozarella en ui) 

-esquites (enorm smaakvolle gegrilde mais ingesmeerd met boter, mayo , kaas en paprika) 

-pico de gallo, koriander/ui, limoentjes, queso fresco -- 

-verschillende salsas 



  

Voorgerechten  

/Antojitos 

totopos (nachos) GUACAMOLE EN MOLCAJETTE 

De beste  nachos dat u ooit geproefd hebt, gemaakt van echte 

maistortillas, belegd met vers gemaakte guacamole en pico de 

gallo 

LOCO MEXICANO CAMARONES 

Gebakken Scampi's gemarineerd in Tequila en zoete rode pepers, 

zwarte bonen in chilisaus, advocado, rode kool, chipotle en 

zure room  

CHILLES EN NOGADA 
Pepers gevuld of gemengd met picadillo (gehaktschotel) 

overgegoten met een zoete notensaus en granaatappel 

Tostada de moronga 
bloedworst,  radijs, lente ui, koriander, mango/habanero saus 

quesadillas de pollo con mole 

opgevouwen tortilla met gesmolten kaas, kip  en de bekende 

mole poblano (unieke culinaire symbool bereid met exotische 

pepers, chocolade, noten, rozijnen en kruiden.) 

 

 

- basis buffet + 

-keuze uit 2voorgerechtjes 

-keuze uit drie opties van de taco formule 

-rijst met pipian verde (saus van   

pompoenzaden en tomatillos vergelijkend 

met mole verde) 

-rajas con crema (groene paprika of 

pobalonopepers in een roomsaus met 

mozarella en ui) 

-esquites (enorm smaakvolle gegrilde mais 

ingesmeerd met boter, mayo , kaas en 

paprika 

-gebakken zwarte bonen met bouillon 

-pico de gallo, koriander/ui, limoentjes, 

queso fresco – 

-verschillende salsas 

-1 fles kwaliteits tequila  

 



 

Voorgerechten  (keuze uit 2) 

POZOLE 

Pozole (maissoep), wat stamt uit de tijd van de Azteken. 

De mais voor deze soep wordt volgens een special proces 

wat nixtamalisatie genoemd wordt geprepareerd 

waardoor een aparte smaak ontstaat.  Deze wordt 

aangevuld met kip, mexicaanse pepers, gebakken 

tortillareepjes, feta,  advocado en koriander 

totopos (nachos) GUACAMOLE EN 

MOLCAJETTE 

De beste  nachos dat u ooit geproefd hebt, gemaakt van 

echte maistortillas, belegd met vers gemaakte 

guacamole en pico de gallo 

CHILLES EN NOGADA 
Pepers gevuld of gemengd met picadillo (gehaktschotel) 

overgegoten met een zoete notensaus en granaatappel 

quesadillas de pollo con mole poblano 

opgevouwen tortilla met gesmolten kaas, kip  en de 

bekende mole poblano (unieke culinaire symbool bereid 

met exotische pepers, chocolade, noten, rozijnen en 

kruiden.)      

 

- 5 (stoofschotels): pollo (mole) Almendrado,   

chorizo y papas, carnitas en salsa verde, 

cochinita pibil , lengua 

-rijst met pipian verde (saus van   

pompoenzaden en tomatillos vergelijkend 

met mole verde) 

-rajas con crema (groene paprika of 

pobalonopepers in een roomsaus met 

mozarella en ui) 

- Chicharrón en salsa verde 

-esquites (enorm smaakvolle gegrilde mais 

ingesmeerd met boter, mayo , kaas en paprika 

-frijolles negros (gebakken zwarte bonen 

met bouillon) 

-pico de gallo, koriander/ui, limoentjes, 

queso fresco , salsas 

1 margaritha per persoon (bij te bestellen aan 

7€per stuk) 

-1 fles mezcal (bij te bestellen aan 45 euro per 

stuk) 

- 


