


Zuid-Amerika anse       7,50 
bonensoep
met verschillende bonensoorten, 

rundvlees en gerookt spek

MEXICA A ANSE TOMA AT          7,50
PAPRIKASOEP 

EMPANADAS          10,95
2 maispasteitjes gevuld met 

rundergehakt en groenten

SALSA BURGER                19,50
runderburger met sla, jalapeño,

tomaat, augurk, rode ui, bacon, Cheddar 

kaas, mangosalsa en friet

STEAK SANDWICH                 16,50
malse ossenhaas, sla, rode ui
en Cheddar

DOCA Hora (12 uurtje)    13,95
gebakken ei, ham en kaas, tomaat 

paprikasoep en rundvlees kroket

SALADE GEROOKTE                16,50
ZALM
mesclun, komkommer, tomaat, avocado, 
rode ui en honingmosterd dressing

SALADE kip                   16,50
mesclun, komkommer, tomaat, avocado, 
rode ui, bacon en chilimayo

SALADE vega                16,50
mesclun, komkommer, tomaat, avocado, 
rode ui, feta en kruidenolie

DUO KROKET                13,50
rund- en kalfsvleeskroket op wit of 
bruinbrood

BROODJE CUBANOS               15,50
met mosterd, augurk, kaas, ham 
en pulled pork, uit de oven

BROODJE TOMA AT                13,50
AVOCADO
met sla en feta

LUNCH
TOT 17.00 UUR

BORREL
BORRELMIX (12 stuks)             10,50
mix van gefrituurde hapjes

Cheddar cheese                10,50
jalapeÑos (10 stuks)
Gepaneerde, groene jalapeño peper, 

gevuld met cheddar cheese

AVOCADO FRIES PANKO      8,95
Gepaneerde avocado met aioli 

Spicy chicken wings         10,50   
(8 stuks) 
Lichtpittige kipvleugels met chilisaus

KWEKKEBOOM                    8,50
BITTERBALLEN (8 stuks)
met mosterd

BROODPLANKJE          7,50
met aioli, kruidenboter en tomatensalsa

NACHO CLASSICO               14,75
met tomatensalsa, crème fraîche,

guacamole, mais, rode ui, avocado, 

jalapeños en Cheddar

NACHO MEXICAN                 15,50
met tomatensalsa, crème fraîche,

guacamole, mais, rode ui, avocado, 

jalapeños, Cheddar en gehakt

NACHO CUBANOS                15,50
met tomatensalsa, crème fraîche,

guacamole, mais, rode ui, avocado, 

jalapeños, Cheddar en mals rundvlees
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gerookte zalm               14,95
gerookte zalm, rucola, komkommer, 

avocado en mosterd dille dressing

carpaccio              14,95
Manchego kaas, rucola, pijnboompitten, 

zontomaat en maistruffelmayo

Mexica anse omelet            13,50
met groente en kaas

PULLED PORK               15,50
met bbq saus, coleslaw, ui en jalapeño

BROODJES
Keuze uit wit- of bruin stokbrood of een wrap
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=  vegetarisch

=  vegetarisch mogelijk


