
MENU FOOD

QUE?
Een Botanero is een mix van een bar, een 
restaurant en een Mexicaanse Cantina. De 
ideale gelegenheid om verschillende hapjes 
(Botanas) te proeven, in combinatie met een 
drankje, meestal een cocktail. 

Zin om verschillende en wisselende hapjes 
te proberen? 

Give our hole-in-the-wall Kitchen a visit 
en kijk op het bord! 

Botanero & taqueria

botanas
ESQUITES
salade van mais, koriander, kaas en room

QUESADILLA
met kaas, zoete paprika, koriander, bosui en peper

NACHO’S CARNITAS
cheesy nacho’s met pulled pork en chilimayo

ALITAS DE POLLO PICANTES
spicy chickenwings met limoenaioli

POLLO FRITO MEXICANO
mexicaanse fried chicken met een mangochutney

BATATAS FRITAS
zoete aardappelfrietjes met limoenaioli

CEVICHE DE CAMARÓN
in limoen gemarineerde garnalen met mango en peper

EMPANADAS
van de maand, vraag maar raak! (3 stuks)

ALBONDIGAS
latijns-amerikaanse gehaktballetjes in tomatensaus

CHURROS
met chocoladesaus, kaneel en suiker

€6
€6

€8
€7
€7
€4
€8
€7
€6
€6

salsas
CHILI MAYO
JALAPEÑO MAYO
GUACAMOLE
AVODILLY
MANGOCHUTNEY
SALSA ROJA
SALSA VERDE
HOT SAUCE

homemade

salsa’s voor thuis

pitchers
coctel

€1,5
€1,5
€1,5
€1,5
€1,5
€1,5
€1,5
€1,5

FROZEN MARGARITA
tequila, sinaasappellikeur en limoen

MICHELADA
tequila, limoen, tomatensap, chili en bier

PALOMA
tequila, limoen en grapefruit

MOJITO
rum, limoen, munt en suiker

,

€20  |  €38
€20  |  €38
€20  |  €38
€20  |  €38

Latijns-Amerikaanse cocktail 
pitchers, om te delen

d

d

d

1L   |  2L

€4,5



Voor Mexicaanse lekkernijen moet je bij de Taqueria 
zijn. Gebaseerd op de Mexicaanse street food cultuur 
heeft onze Taqueria een mooi aanbod van vlees- en 
tacospecialiteiten. De specials wisselen regelmatig en 
geven je een mooie inkijk in de Mexicaanse keuken. 
Bij de carne specialiteiten worden frietjes en salade 
geserveerd. 

taqueria

de TINGA DE POLLO

carnitas

CORDERO

camaroneres

pollo vegano

taco especial

carne

RIB EYE

TOURNEDOS

RIBS

fritas
POLLO
topping van pulled chicken in tomatensaus

CORDERO
topping van kruidige, supermalse lamsstoof

CARNITAS
topping van varkensvlees en chili mayonaise

BATATAS

€9
€9
€9

REBELFOODANDBAR

REBELFOODANDBAR.NL

speciale wensen?

laat het ons weten!

Kip Tinga is afkomstig uit de staat Puebla, 
Mexico. De kip is gegaard in een saus van 
tomaten en Chipotle. Ananas zorgt voor de 
verfrissing. De kaas, jalapeño en mais maken 
deze klassieker tot een favoriet. 

Langzaam gegaard varkensvlees vormt de 
basis voor deze krachtpatser. Door de BBQ-
saus, mango, kaas en uienpickles waan je je 
voor even op de straten van Mexico-Stad. 
Met een taco in je hand en een drankje on 
the side. Kan erger toch?

Zo eentje om je vingers bij af te likken. De 
lamsstoof is een tikkeltje spicy, maar matcht 
heerlijk met de Mexicaanse kaas. Toppings 
van uienpickles en peterselie maken ‘em een  
absolute aanrader. 

Een prikkel voor al je zintuigen, deze taco met 
garnalen. De avocado-mangosalsa is al een 
fiesta op zich. De limoen-aiolicrème is wat je 
noemt; een waardige afterparty. Delicioso!

Liever (even) geen vlees? No problemo! Deze 
taco is rijkelijk gevuld met vegan kipstukjes, 
in een saus van tomaten, mais en chili. De  
pickles en granaatappelpitjes zorgen voor 
een kick ass taco. 

Met regelmaat bedenken ze in onze Taqueria 
een heerlijke Especial om blij van te worden. 
Dit is je kans om ‘em te proeven en dus ook 
blij te worden. Die laat je toch niet liggen? 
Ask our team! 

twee taco’s per portie
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...

Botermals en sappig, deze all time favorite. 
De saus van ajo (knoflook) en Ancho Reyes 
likeur geven het vlees een extra volle smaak.    
Genieten geblazen! 

Voor wie houdt van een beetje pit: met een 
jus van chilipeper. Tender and spicy, just the 
way we like it. Bueno! 

18
De Ribs zijn het lekkerst wanneer ze van het 
bot glijden. Goed nieuws, dat doen ze dus 
ook. Met een smaakvolle chilisaus. Je gaat 
zeker geen spijt krijgen van deze keuze! 

20

Ons keukenteam bedenkt regelmatig een fijne 
en lekkere Especial om van te watertanden. 
Vis, vlees of vega; gewoon dát waar ze zin in 
hebben. Rebels zijn ze, hè? Vraag even aan 
ons personeel wat ze deze keer voor jullie in 
petto hebben! 

15

33
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ESPECIAL ...


