Menukaart
Take Away

Lunchkaart
Heeft u allergieën? Vraag naar de allergenen kaart

Sopa de tomate picante 							

€ 7,00

Huevos pericos								

€ 8,75

Huevos Perro Caliente							

€ 9,25

Huevos Cubanos								

€ 10,50

Wraps										

€ 8,50

pikante tomatensoep

brood met roerei, ui, tomaat, kruiden en een rondje boter

brood met roerei, ui, tomaat, kruiden, stukjes hotdog en een rondje boter
brood met roerei, ui, kruiden, chorizo en jalapeño

gevuld met geraspte kaas en roomkaas, geserveerd met guacamole

Pepito

Carne (rundergehakt)							
Tinga (pulled chicken)

€ 13,50

half stokbrood met gegratineerde kaas en chipotlesaus

Carne (biefstukreepjes)							
Tinga (kipreepjes)							
Picante (+ € 1,00)

€ 13,50
€ 11,50

Sanguchon									

€ 8,00

Nacho’s originales								

€ 8,50

brood gevuld met belegen kaas, ham, tonijn, roomkaas

nacho chips, roomkaas, belegen kaas, geserveerd met guacamole

Carne (rundergehakt)							
Tinga (pulled chicken)							
Picante (+ € 1,00)

€ 9,50
€ 10,50

Ensalada ceasar 								

€ 11,50

Arepa'

gekookt ei, rucola, croutons, parmezaanse kaas

Kip									€ 13,50

Arepa is een Venezolaans warm broodje gemaakt van maïsmeel. Je kunt het beleggen met
wat je maar wilt. Het wordt geserveerd met een apart rondje boter.
Hieronder vind je welke vullingen je kunt kiezen

Arepa

€ 4,75

Witte kaas			

€ 1,50

Huevos fritos			

€ 1,50

Belegen kaas 			

€ 1,50

Huevos cubanos		

€ 3,50

Roomkaas			

€ 1,50

Huevos revueltos		

€ 3,00

Cheddar			

€ 1,50

Reina pepiada		

€ 3,50

Ham				

€ 1,50

Asado				

€ 4,00

Chorizo			

€ 1,50

Tinga 				

€ 4,00

gebakken ei
pittig roerei

roerei met ui, tomaat en kruiden
salade van avocado en kip
venezolaans stoofvlees

pulled chicken in tomatensaus

Kijk bij de side dishes op pagina 12 voor extra’s
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Voorgerechten
Heeft u allergieën? Vraag naar de allergenen kaart

Mini arepa (8 st.)								
kleine maisbroodjes met roomkaas en guacamole

€ 5,00

Koude voorgerechten
Ceviche

								

€ 11,50

Ensalada ceasar 								

€ 11,50

typisch Peruaans gerecht van witvis gegaard in citroensap met ui, paprika en koriander
gekookt ei, rucola, croutons, parmezaanse kaas

Kip									€ 13,50

Plato Chichirivichi 								
gevulde avocado met garnalen en zalm

€ 12,50

							

Warme voorgerechten
Camarones piri piri								

€ 11,50

Salmón Tina									

€ 12,50

Cocodrilo

€ 12,75

garnalen in pikante knoflooksaus

warme stukjes zalm met ui, prprika en melange van kruiden

								

geflambeerde krokodil met sesamolie

Krododillenstaart is caloriearm en mager. Een echte delicatesse, smaakt naar kip/vis maar heeft
een typische eigen bite.
Over het algemeen is een reptiel eetbaar tot dat het reptiel de leeftijd van 15 jaar bereikt.

Soepen
Sopa de tomate picante 							

€ 7,00

Sopa de pescado 								

€ 9,00

pikante tomatensoep

vissoep met dagverse vis
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Hoofdgerechten
Heeft u allergieën? Vraag naar de allergenen kaart

Alle gerechten worden geserveerd met rijst en pico de gallo

Ensalada completa								
maaltijdsalade met sla, tomaat, ui, paprika, croutons en dagverse producten

€ 15,50

Kip									€ 17,50

Chili con Carne 								

€ 16,50

Pollo con Nueces								

€ 18,50

Asado Negro 								

€ 19,50

originele mexicaanse versie

malse kip met cashewnoten
Venezolaans stoofvlees

Spare Ribs El Pequeño							
bekende malse kluif spare ribs van El Pequeño, afgemaakt met kokosrasp

Lady version 800gr							
Gender neutral 1000gr							
Men version 1200gr							

€ 19,50
€ 21,50
€ 23,50

Biftec en Yute								

€ 24,50

Paquete de Pescado								

€ 25,50

stukjes Uruguayaanse Angus biefstuk geserveerd in een juten jasje
vispakket van witvis, zalm, gamba’s en kreeftendeel

Nacho’s todo*

nacho’s met keuze uit onderstaande, apart geserveerd met roomkaas, geraspte kaas, guacamole en chipotlesaus

Taco*

mexicaanse taco met keuze uit onderstaande, apart geserveerd met roomkaas, geraspte kaas, guacamole en chipotlesaus

Fajitas*

mexicaanse fajitas met keuze uit onderstaande, apart geserveerd met roomkaas, geraspte kaas, guacamole en chipotlesaus

*Vegetarisch								
€ 17,50
*Kip									€ 21,50
*Vlees									
€ 22,50
*Gamba’s met mango							
€ 23,50
*Mix van kip, vlees en gamba met mango					
€ 24,50
Picante + € 1,00
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Side dishes
Heeft u allergieën? Vraag naar de allergenen kaart

Maiz tostado									

€ 3,50

Plátano									

€ 3,50

Tostones									

€ 2,50

Carraotas									

€ 3,00

Pico de gallo									

€ 2,50

Guacamole									

€ 3,25

Mini arepa con nata (8st.)							

€ 5,00

Patatas fritas									

€ 4,00

Papa asada									

€ 4,00

geroosterde maïskolf

gebakken banaan (zoet)

hartige gebakken banaan

zwarte bonen met ui, paprika, komijn en koriander
slaatje gemaakt van ui, tomaat en koriander
avocadosaus
met nacho’s (+ € 1,00)

klein maisbroodje met roomkaas

gebakken verse frietjes met Calvé mayonaise
gepofte aardappel met guacamole en nata
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Dessert
Heeft u allergieën? Vraag naar de allergenen kaart

Churros met ijs								
gefrituurde deegsticks met topping naar keuze

€ 5,50

Kaneelsuiker
Poedersuiker
Nutella (+ € 0,50)

Mango con tequila 								

€ 7,75

Vulcano									

€ 9,75

mango in tequila met roomijs en slagroom
soort berg gemaakt met ijs en slagroom
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Borrelkaart
Heeft u allergieën? Vraag naar de allergenen kaart

Pasapalos									

€ 13,50

Tostones									

€ 5,50

Mini arepa con nata (8st.)							

€ 5,00

Guacamole met nacho’s							

€ 4,25

Chicharonnes									

€ 5,00

Albóndigas peruanas (12st.)						

€ 9,00

Nacho’s originales								

€ 6,50

Carne (rundergehakt)							
Tinga (pulled chicken)							
Picante (+ € 1,00)

€ 7,50
€ 9,50

borrelplank, verrassing van de chef

hartige versie van de gebakken banaan
klein maisbroodje met roomkaas
avocadosaus met nacho’s

gefrituurde kip delicatesse op typische wijze afgekruid
Peruaanse gehaktballetjes met saus

nacho chips, roomkaas, kaas, geserveerd met guacamole
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La Latina Restaurant
Waterstraat 35
5301 AH Zaltbommel
0418 514392
06 27317997
info@lalatina.nl
www.lalatina.nl
@lalatinarestaurant

Take away tijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

11.00 - 21.00
11.00 - 21.00
gesloten
11.00 - 21.00
11.00 - 21.00
11.00 - 21.00
11.00 - 21.00

