vegan

menu

= Kan vegetarisch
= Kan vegan
= Kan glutenvrij
= Kan lactosevrij

HEEFT U EEN ALLERGIE?
LAAT HET ONS WETEN!

Vooraf
Broodje			
met huisgemaakte aioli.
vegan

Nachos guac		

5,50

iets om
te proosten?

5,95

Huisgemaakte nachos met guacamole en salsa.

Cheese nachos
Gegratineerd met kaas en geserveerd met
guacamole en salsa.

6,95

Big Dippers
		
7,95
Mexicaans bittergarnituur met jalapeño
poppers, uienringen en taquitos met een
heerlijke dip.

Kijk snel op onze cocktailkaart
voor de lekkerste cocktails
met én zonder alcohol!

Carpaccio
		
9,95
Dungesneden ossenhaas, pijnboompitten,
parmezaanze kaas en een frisse dressing.

Uiensoep			
Onze wereldberoemde uiensoep!
Op basis van een krachtige runderbouillon
met kaas-knoflooktoast.

5,95

Tequila and Lime
shrimps			 9,95
Gepelde garnalen in een marinade van
tequila en limoen.

kids
Kids
Crispy chicken 8,95
krokante kipstukjes met gegrilde
groenten, friet en mayonaise.
Kids ribs		
8,95
een kleine portie spare ribs met
gegrilde groenten, friet en mayonaise.

proeverijen
todos

		

21,95

mixed grill

23,95

Proeverij van onze favoriete gerechten
met o.a. Een stukje spare ribs,
een kleine hamburger,
een kleine kipspies, een taco bootje
en een kleine maïskolf.

Proeverij van vlees met o.A.
Een black angus ossenhaas steak,
een runderspies, een hamburger
en een stukje spareribs.

Dit gerecht wordt geserveerd
met guacamole, mexicaanse rijst
en gegrilde groenten.

Dit gerecht wordt geserveerd met
mexicaanse rijst, gegrilde groenten
en cowboy-dip .

Wat maakt
onze steaks
de beste?

Wat is
Cowbow dip?

Onze koeien zijn graseters en dat doen
ze maar al te graag hun ruime weide
waar ze de hele dag mogen doen wat
koeien het liefste doen: grazen en loeien!
Ze geven geen melk. het zijn échte
vleeskoeien en dat proef je!
Sappig, mals en rijk van smaak!

The perfect dip doesn’t exi.....
Niet? Dan maken we hem toch zelf?!
Ons heerlijke vlees verdient de beste dip!
Daarom hebben wij onze eigen
Cowboy Dip ontwikkeld:
We maken hem vers met roomboter,
Dijon mosterd en verse kruiden.

eat this!
Ossenhaas 			
					
Boterzacht! Onze super malse biologische black angus ossenhaas wordt geserveerd
met rijst, groenten en onze beroemde cowboy-dip.

19,95

Rib Eye STeak 							
21,95
Mooi gemarmerde biologische rib eye uit Argentinië van tenminste 300 gram.
Voor de échte vleesliefhebber. Geserveerd met rijst, groenten en onze beroemde cowboy-dip.
Onze steaks worden medium-rare geserveerd. Liever een andere garing? Laat het ons weten!

Kipspies
		 					
Sappige kippendijen in een heerlijke marinade. Geserveerd met rijst,
groenten en knoflooksaus.

18,95

Spare ribs 								
Malser dan dit ga je ze niet vinden. Met een heerlijke zoete BBQ-Marinade.
Geserveerd met rijst, groenten en knoflooksaus.

18,95

gegrilde zalm
		
				
21,95
Onze trots! Deze heerlijke gegrilde zalm wordt voor het grillen eerst heerlijk gerookt in
onze eigen rookkast. Geseerveerd met rijst en groenten.

mexican
vegan

Burritos 		
16,95
Een tortilla wrap gegratineerd met kaas en
gevuld met Jackfruit, verse groenten en
licht pikant gekruid.
Jackwatte?
Jackfruit is een heerlijke vleesvervanger
die qua structuur lijkt op pulled chicken.
Beef fajita
18,95
Dungesneden licht pikante biefstukreepjes en
groenten geserveerd in een tortilla.
chicken fajita
17,95
Dungesneden licht pikante reepjes kipfilet
en groenten geserveerd in een tortilla.
Deze gerechten worden geserveerd
met mexicaanse rijst, gegrilde groenten
en guacamole.
Eet je glutenvrij?
Dan serveren we deze gerechten met taco’s

sauzen
mAYONAISE
KETCHUP
CHIPOTLE MAYO
vegan MAYO
Zure room
guacamole
Pepersaus

0,75
0,75
1,25
1,25
1,50
1,50
1,95

sides
mexicaanse friet 3,50
Halve MAISKOLF

3,75

desserts
dulce sopresa 			
		
Een proeverij van onze favoriete desserts. Met een brownie,
Nutella Churros, Mojito Cheesecake, ijs en slagroom.

9,95

mexican Fudge Brownie 		
7,95
Goddelijke brownie met walnoten en caramel met ijs en slagroom.
Nutella Churros
		
Churros met kaneelsuiker en nutella-saus, ijs en slagroom.

8,50

Mojito Cheesecake 			
Heerlijk frisse cheesecake met munt en limoen, ijs en slagroom.

7,95

dama blanca
		
		
8,95
De oeroude klassiekker met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom.
vegan

Bolo Solo					 		 2,95
een bolletje ijs in een smaak naar keuze: Vanille, Chocolade of mango.
scroppino					 		 6,95
Een lekkere cocktail als dessert! Gemaakt met vodka, prosecco en citroenijs.

Dorstig? Kijk op onze drankenkaart voor onze after dinner drinks!

