
  



  

 Tortas kan je best vergelijken tussen hamburger en belegde broodjes.  Tortas zijn heel bekend in 

Mexico als ‘streetfood’ Je kan het warM of koud eten. tussen een torta kan letterliJk vanalles 

zitten, maar het zal het beste broodje zijn dat je al ooit gegeten  hebt! We hebben een selectie 

gemaakt van de besten torta ‘broodJes’. als basis wordt de torta besMeerd Met frijoles refritos 

salse en belegd met verse acovado  

Torta beef & chorizo  

Belegd broodje met frijoles refritos en avocado, biefstuk, chorizo, gebakken ui,koriander/ui salsa morita 

Torta carne asada 

Belegd broodje met frijoles refritos en avocado, boefstuk in adobo, pico de gallo(tomatensalsa), ijsbergsla, koriander, 

gebakken ui, chipotlesaus 

Torta  chilaquiles  loco 

Belegd broodje met frijoles refritos en avocado, chilaquiles met salsa roja(nachos met rode saus) , queso fresco, pico de 

gallo, koriander, merguez, crema 

torta cubana 

belegd broodje met frijoles refritos en avocado, kaas, gebakken beenham, spek, chorizo, schnitzel, pico de gallo, koriander, 

chipotlemayo 

torta ahogada 

belegd broodje met frijoles refritos en avocado, carnitas(traag gegaarde ‘pulled pork’), opgelegde rode ui, verdronken in 

een guajillo chiles of chile arbol saus  (handschoentje in optie  can be messy but oh so good 

torta alambres 

belegd broodje met frijoles refritos en avocado, paprika, gebakken ui, champignons, gegrile kip of varkensvlees, mexican 

crema , kaas 

 

 



 

  
 

Torta milanese 

Belegd broodje met frijoles refritos en avocado, kip of varkensschnitzel , pico de gallo , koriander, avocadomayo, 

chipotlemayo, ijsbergsla 

Torta al pastor 

Belegd broodje met al pastor, ananas, avocado, salsa verde, jalapeno, gebakken ui 

Torta discada 

Belegd broodje met frijoles refritos en avocado, gebakken ui, gehakt, been’haM,  chorizo, spek, jalapeno, salsa roja, pico de 

gallo, koriander , salsa valentina 

Torta choriqueso y papas 

Belegd broodje met frijoles refritos en avocado, chorizo, gebakken aardappel, kaas, speigelei, pico de gallo, queso fresco, 

salsa verde 

Torta dorados 

Belegd broodje met frijoles en avocado, gebakken champignons, guacamole, pico de gallo, koriander, chipotlesaus, salsa roja 

 

 

 

 


