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Ontbijt 10:00 - 12:00 
 

Quesadilla con arándanos V     € 8,5 
Quesadilla met vegan kaas & blauwe bessen 
 
Breakfast taco       € 12,5 
Taco met roerei & huisgemaakte chorizo worst 
 

Brownie V        € 4,5 
Vegan brownie van “de Dikke lepel” 
 

Churros V        € 6,5 
Met huisgemaakte chocolade kokos saus 
 
 

 
 

 

 

V= Vegan 

Snacks 12:00 - 23:00 
 

El Jefe nacho’s met kaas & dips V optioneel   € 8,5 
Toppings: 
Pulled pork of pulled jackfruit     € 4,5 

Croquetas de chipirones       € 9,- 
Inktvis kroketjes geserveerd met chipotle mayo 

Spiced canchitas V       € 2,5 
Geroosterde maïs 

 

 

 

 

V= Vegan 
* = Totopos zijn gefrituurde maïstortillas. 
Feit: mensen die dagelijks totopos eten zien er aantrekkelijker uit! 
(Bron: Señor Master Plus) 



Nagerechten 

 

Brownie V        € 4,5 
Vegan brownie van “de Dikke lepel” 
 

Churros V        € 6,5 
Met huisgemaakte chocolade kokos saus 

 
Dessert van de dag     
Vraag onze bediening  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V= Vegan 

Lunch 12:00 - 16:00 
 

Ensalada romana V       € 9,5 
Gegrilde romaine met quinoa salade & chipotle dressing  

Chilaquiles rojos V optioneel     € 11,5 
Totopos* met spiegelei, kaas & guacamole 

Quesadilla con arádanos V      € 8,5 
Quesadilla met vegan kaas & blauwe bessen 
 
Quesadilla con pato y cerezas     € 12,5 
Quesadilla met kersen chipotle saus & gekonfijte  eend  

Choripan V optioneel      € 9,5 
Broodje met huisgemaakt chorizo worst geserveerd met chimichurri  

Tacos jackfruit tomatillo V     € 12,5 
Tacos met jackfruit in tomatillo saus & limoen dressing 

Carnitas tacos         € 13,- 
Tacos met pulled pork, zoete aardappel & verse kaas 

 

 

 

 

V= Vegan 
* = Totopos zijn gefrituurde maïstortillas. 
Feit: mensen die dagelijks totopos eten zien er aantrekkelijker uit! 
(Bron: Señor Master Plus) 



Diner 18:00 - 23:00 
 

El Jefe nacho’s met kaas & dips V optioneel   € 8,5 
Toppings: 
Pulled pork of pulled jackfruit     € 4,5 

Coctel de camarones        € 12,5 
Mexicaanse garnalen cocktail met avocado 

Croquetas de chipirones      € 9,- 
Inktvis kroketjes geserveerd met chipotle mayo 

Ensalada romana  V        € 9,5 
Gegrilde romaine sla met quinoa salade & chipotle dressing 

Quesadilla con pato y cerezas     € 12,5 
Quesadilla met Oaxaca kaas, kersen chipotle saus & gekonfijte eend  

Quesadilla con arándanosV      € 8,5 
Quesadilla met blauwe bessen & vegan kaas    

Tacos de setas con sikil pak V       € 12,5 
Tacos met gegrilde oesterzwammen & sikil pak 

Tacos jackfruit tomatilloV      € 12,5 
Tacos met jackfruit in tomatillo saus & limoen dressing 

Carnitas tacos         € 13,- 
Tacos met pulled pork, zoete aardappel & verse kaas 

Tacos de cangrejo         € 17,- 
Tacos met soft shell krab in tempura met koolsla & mango salsa 

 

Tacos en quesadillas komen altijd met zijn tweeën... 

Birria         € 14,5 
Traditioneel stoofpotje uit Jalisco voor feestelijke gelegenheden 
geserveed met tortillas             

Pescado a la Veracruscana      € 15,5 
Zeebaars filet in een tomaten, olijf & kappertjes saus geserveerd met 
tortillas     

Pluma iberico        € 15,5 
Geserveerd met chimichurri, gegrilde groente & oesterzwammen 

 

Xtra’s: 

Potje zuur van de dag      € 3,5 
Verse Kaas          € 2,5  
Chipotle mayo         € 1,5 
Extra tortillas       € 2,- 
 

 

 

 

V= Vegan 
* = Totopos zijn gefrituurde maïstortillas. 
Feit: mensen die dagelijks totopos eten zien er aantrekkelijker uit! 
(Bron: Señor Master Plus) 


