
Take
Away

Voorgerechten
MIXED STARTERS FOR 2P! 
GREAT TO SHARE! — 24,00
Nachos & guacamole / Sweet&spicy chicken wings / 
Patatas a la diabla / Chicken quesadillas / Fiesta taquitos

VEGGIE MIXED STARTERS FOR 2P! 
GREAT TO SHARE! — 24,00
Nachos & guacamole / Broccoli cheese poppers / Patatas à la diabla / 
Jalapeño Quesadillas / Sweet potato taquitos

Nachos salsa (V)* — 4,00
Nachos met pittige tomatensaus

Nachos met verse guacamole (V)* — 7,00
Nachos met een puree van avocado met rode ui,limoensap en koriander

Nachos queso (V)* — 9,00
Nachos, kaassaus, zure room, guacamole & jalapenos

Nachos de la casa* — 13,00
Nachos, pittig gekruid gehakt, kaassaus & guacamole & tomatensalsa & jalapenos

Pulled chicken nachos — 13,00
Nachos, pulled chicken, kaassaus, guacamole & jalapenos

Quesadilla smoky chicken 2 stuks* — 8,50
Tortilla gevuld met smokey chicken en gesmolten kaas licht krokant gebakken in de oven

Quesadilla jalapenos 2 stuks (V)* — 8,50
Tortilla gevuld met jalapenos en gesmolten kaas licht krokant gebakken in de oven

Quesadilla sweet potato 2 stuks (V)* — 8,50
Tortilla gevuld met zoete aardappel en gesmolten kaas licht krokant gebakken in de oven

Taquitos fiesta 2 stuks — 8,00
Tortilla gevuld met gehakt, opgerold en gefrituurd tot een knapperig rolletje 
met salsa & zure room

Taquitos pollo 2 stuks — 8,00
Tortilla gevuld met kip, opgerold en gefrituurd tot een knapperig rolletje 
met salsa & zure room

Taquitos sweet patato 2 stuks (V) — 8,00
Tortilla gevuld met zoete aardappel, opgerold en gefrituurd tot knapperig rolletje 
met salsa & zure room

Patatas bravas (V)* — 7,00
Aardappelblokjes met pikante chili-saus en mayonaise

Calamares a la Romana — 7,00
Gefrituurde inktvisringen met een tartaarsausje

Gamba’s met look 4 stuks — 10,00
Spicy onion rings (V) — 6,00
Gefrituurde uienringen met een chipotle mayonaise

Cheddar cheese poppers (V) — 6,00
Jalapeno pepers gevuld met cheddarkaas

Broccoli cheese poppers (V) — 6,00
Broccoli kaas kroketjes

Sweet & spicy double chicken wings 
4 stuks* — 7,00
Honingzoet- pikante kippenvleugels

Sweet potato fries (V) — 5,00
Zoete aardappel frietjes met een chipotle mayonaise

Cafè Latino 
Combo* — 59,00 voor 2p       
Een samenstelling van onze meest populaire gerechtjes!
De combo is ideaal om te delen en geschikt voor 2 personen.

· Nachos de la casa
· Quesadilla chicken
· Classic Spare Ribs
· Patatas Bravas
· Enchilada Fiesta
· Crispy Taco Chili con carne
· Side salad
· Verse guacamole, salsa,zure room & jalapenos
· Grandma’s Cheesecake

Hoofdgerechten
TACO MIX FOR 2P! GREAT TO SHARE!* 
AT HOME TACO BAR! 
Maak zelf je favoriete taco's — 36,00
Chicken & fiesta & chili con carne & cochinita pibil, geserveerd met tortilla’s (4 pp), 
guacamole, zure room, jalapenos, sla en salsa

Mama's fajitas chicken — 19,50
Kruidig gebakken reepjes kip met paprika en ajuin, 3 tortilla's 
& guacamole & zure room & salsa

Mama's fajitas greens (V) — 19,00
Kruidig gebakken knapperige groenten, 3 tortilla's & guacamole & zure room & salsa

Mama's fajitas shrimp — 23,50
Kruidig gebakken scampi met paprika en ajuin, 3 tortilla's & guacamole 
& zure room & salsa

Street taco chicken* — 16,00
3 zachte tarwetortilla's met pulled chicken, geserveerd met rijst, salade, 
zure room en jalapeno pepers

Street taco cochinita pibil* — 16,00
3 zachte tarwetortilla's met langzaam gegaard en gemarineerd varkensstoofsel, 
geserveerd met rijst, salade, zure room en jalapeno pepers

Street taco fiesta* — 16,00
3 zachte tarwetortilla's met pittig gekruid gehakt, geserveerd met rijst, salade, 
zure room en jalapeno pepers

Street taco veggie (V)* — 16,00
3 zachte tarwetortilla's met groentjes in een pittige tomatensaus, geserveerd met rijst, 
salade, zure room en jalapeno pepers

Street taco chili con carne* — 16,00
3 zachte tarwetortilla's met chili con carne , geserveerd met rijst, salade, 
zure room en jalapeno pepers

Crispy street taco fiesta* — 16,00
3 krokante maistortilla's met pittig gekruid gehakt, geserveerd met rijst, 
salade, zure room en jalapeno pepers

Crispy street taco chicken* — 16,00
3 krokante maistortilla's met pulled chicken, geserveerd met rijst, salade, 
zure room en jalapeno pepers

Crispy street taco chili con carne* — 16,00
3 krokante maistortilla's met chili con carne , geserveerd met rijst, salade, 
zure room en jalapeno pepers

Crispy street taco veggie (V)* — 16,00
3 krokante maistortilla's met groentjes in een pittige tomatensaus, geserveerd met rijst, 
salade, zure room en jalapeno pepers

Enchiladas fiesta* — 16,00
3 gevulde tarwetortilla's met pittig gekruid gehakt, bedekt met een smaakvolle tomatensaus 
en kaas gegratineerd in de oven, geserveerd met guacamole, zure room en jalapeno pepers

Enchiladas pollo* — 16,00
3 gevulde tarwetortilla's met pulled chicken bedekt met een smaakvolle tomatensaus en 
kaas gegratineerd in de oven, geserveerd met guacamole, zure room en jalapeno pepers

Enchiladas veggie (V)* — 16,00
3 gevulde tarwetortilla's met knapperige groentjes bedekt met een smaakvolle tomatensaus 
en kaas gegratineerd in de oven, geserveerd met guacamole, zure room en jalapeno pepers

BBQ spare ribs* — 19,00
Mals geroosterde spare ribs met een BBQ-saus geserveerd met salade en frietjes

Classic spare ribs* — 19,00
Lekker honingzoete en mals geroosterde spare ribs geserveerd met salade en frietjes

Latino mix — 22,50
Mix van spare ribs, kippenbil met pikante honingsaus & krokante taco gevuld met pittig 
gehakt, geserveerd met salade en frietjes

Royal beef burger — 18,50
100% rundsburger met jalapeno pepers, cheddarkaas en mangomayonaise, 
geserveerd met frietjes en salade

Sweet chili chicken* — 19,50
Kipfillet in reepjes gebakken in een pikante honingsaus, geserveerd 
met Mexicaanse rijst en salade

Chili fries — 16,00
Steakhouse frieten bedekt met chili con carne met kaas gegratineerd in de oven

Chicken bowl — 16,00
Bowl met Mexicaanse rijst, pulled chicken, jalapeno pepers, verse guacamole, 
zure room en gemalen kaas

Chili bowl — 16,00
Bowl met Mexicaanse rijst, chili con carne, jalapeno pepers, verse guacamole, 
zure room en gemalen kaas

Veggie bowl (V) — 16,00
Bowl met Mexicaanse rijst, chili sin carne, jalapeno pepers, 
verse guacamole, zure room en gemalen kaas

Take Away op donderdag, vrijdag , 
zaterdag en zondag 18h-20h
Bestel: online www.cafelatino.be of tel 011/22.34.82 
tussen 17h en 20h of ter plaatse
De gerechten met een * kunnen ook koud afgehaald worden 
tussen 17h en 20h, min. 24h op voorhand bestellen 
en “koud afhalen” vermelden bij bestelling.

Levering via Deliveroo in Hasselt 
Bestel: www.deliveroo.be of via de Deliveroo app

Homemade 
Cocktails
Lime Daiquiri 200ml (serves 2) — 14,00
Margarita 200ml (serves 2) — 14,00
Passion Fruit Margarita 200ml (serves 2) 
— 15,00
Sangria 1/2 liter met vers fruit — 12,50


