
TACO MENU 

 (choose 3 options) 

 

AL PASTOR… 
Gegrild varkensvlees op spit, verschillende mexicaanse kruiden , ananas en achiote 

belegd met koriander/ui  salsa, salsa verde en guacamole… the best in the house 

CARNITAS… 

Komt origineel uit Michoacan.  carnitas word traag gegaard (pulled pork) daarna 

gebakken in smout op het einde wordt er melk en sinaasappel toegevoegd die door het 

sappige vlees volledig wordt opgenomen . dit is een proces van  verscheidene uren die het 

vlees knapperig en heel sappig maken . wordt aangevuld met pico de gallo, rode ui, 

guacamole, koriander en salsa verde 

ALAMBRES… 

Heel  populair in mexico city en oaxaca, bestaat uit vlees, groene en rode paprika, ui, 

champignons, gesneden spek of chorizo, op het einde wordt er kaas bij gesmolten zodat 

de smaken zich vermengen .aangevuld met koriander en guacamole 

DISCADA… 

Discada is een echte vleesschotel.  gehakt, chorizo , spek en varkensvlees worden 

allemaal tegelijk in 1 pan gebakken, deze worden gemengd met jalapenos  en 

tomatenblokjes en een pittige salsa casera 

SUADERO… 

Traag gegaard rundsvlees in bouillon, pulled en gebakken , belegd met paprika, 

courgette en champignons, deze worden belegd met, koriander en lente ui, samen met 

een morita chipotle of salsa verde  

CHORIZO Y PAPAS…  

Mexicaanse chorizo gemengd met gebakken aardappelen , gesmolten mozarella, salsa 

verde , nopales, zwarte bonen, queso fresco ,koriander  

LENGUA…  

In Mexico 1 van de lekkerste tacos! smaakvolle in bouillon getrokken traag gegaarde 

rund/varkenstong, belegd met koriander , ui, salsa verde of salsa morita  

  



POLLO… 

Lekkere sappige kip met cajun kruiden, picco de gallo, koriander, guacamole en queso 

fresco in eenvoud een topper 

POLLO/BEEF TINGA… 

Tinga is een rokerige/pittige tomatensaus, deze word gemaakt door de bekende chipotle 

pepers in adobo saus, beetje look en ui.  daarna word de kip of beef erin gemengd zodat 

de smaken erin kunnen trekken. wordt aangevuld met koriander en  queso fresco  

POLLO PIBIL OF COCHHINITA PIBIL… 

Pollo pibil is een typisch gerecht van yucatan, achiote en citrus marinade staan aan de 

basis van dit gerecht.  wordt met kip of varkensvlees belegd en in bananenbladeren 

gewikkeld tijdens het bereiden. wordt aangevuld met opgelegde rode ui, zwarte bonen , 

pico de gallo , guacamole , queso fresco , koriander 

 

MOLE CON POLLO 

Pulled kip met Mole.  Mole is een traditionele saus oorspronkelijk gebruikt in de 

Mexicaanse keuken.  Over het algemeen bevat Mole fruit, chiles ,noten , specerijen 

zoals zwarte peper, kaneel, komijn en chocolade.  Deze wordt aangevuld met koriander, 

ui en salsa verde 

 

VEGGIE 

HONGOS 

gebakken champignons met courgette en paprika in bouillon , kaas , salsa verde . word 

geserveerd  met pico de gallo, koriander en guacamole 

NOPALES  
(indien beschikbaar) 

Mozarella ,  cactus, paprika, ui, champigons, roerei, word geserveerd met  koriander en 

guacamole, salsa verde 

FRIJOLES  

 pintobonen, mozarella, queso fresco, belegd met mozarella en zwarte bonen wordt 

geserveerd  met pico de gallo,  koriander en guacamole 

BATATA Y COLIFLOR 
zoete aardappel, geroosterde bloemkool, zwarte bonen, chipotle crema, koriander, 

guacamole 
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