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y
a
Aw
Voorgerechten
MIXED STARTERS FOR 2P!
GREAT TO SHARE!

Nachos & guacamole / Sweet&spicy chicken wings /
Patatas à la diabla / Chicken quesadillas/ Fiesta taquitos 25,00

VEGGIE MIXED STARTERS FOR 2P!
GREAT TO SHARE! (V)
Nachos & guacamole / Broccoli poppers / Patatas à la diabla /
Jalapeño Quesadillas / Sweet potato taquitos 25,00

Hoofdgerechten
Latino mix

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

Enchiladas fiesta

3 gevulde tarwetortilla's met pittig gekruid gehakt, bedekt met een
smaakvolle tomatensaus en kaas gegratineerd in de oven, met
guacamole, zure room en jalapeños 16,00

Enchiladas pollo

3 gevulde tarwetortilla's met pulled chicken bedekt met een
smaakvolle tomatensaus en kaas gegratineerd in de oven,
met guacamole, zure room en jalapeños 16,00

Enchiladas veggie (V)

3 gevulde tarwetortilla's met knapperige groentjes bedekt met
een smaakvolle tomatensaus en kaas gegratineerd in de oven,
met guacamole, zure room en jalapeños 16,00

Mama's fajitas chicken
Nachos met
verse guacamole (V)

Nachos met een puree van avocado met rode ui,
limoensap en koriander 7,00

Nachos queso (V)

Nachos, kaassaus, zure room, guacamole & jalapeños 9,00

Nachos de la casa

Nachos, pittig gekruid gehakt, kaassaus & guacamole
& tomatensalsa & jalapeños 13,00

Quesadilla smoky
chicken 2 stuks

Tortilla gevuld met smokey chicken en gesmolten kaas
licht krokant gebakken in de oven 8,50

Quesadilla sweet potato
2 stuks (V)

Tortilla gevuld met zoete aardappel en gesmolten kaas
licht krokant gebakken in de oven 8,50

Taquitos fiesta 2 stuks

Tortilla gevuld met gehakt, opgerold en gefrituurd
tot een knapperig rolletje met salsa & zure room 8,00

Kruidig gebakken kip met paprika en ajuin, met 3 tarwetortilla’s,
guacamole, zure room en salsa 19,50

Sweet chili chicken

Kipfilet in reepjes gebakken in een pikante honingsaus,
met rijst en salade 19,50

Classic spareribs

Lekker honingzoete en mals geroosterde spareribs
met salade en frietjes 19,00

Royal beef burger

100% rundsburger met jalapeños, cheddarkaas
en mangomayonaise, met frietjes en salade 18,50

Street taco chicken

3 zachte tarwetortilla's met pulled chicken, rijst,
salade, zure room en jalapeños 16

Street taco fiesta

3 zachte tarwetortilla's met pittig gekruid gehakt, rijst,
salade, zure room en jalapeños 16

Chili bowl

Bowl met Mexicaanse rijst, chili con carne, jalapeños,
guacamole, zure room en gemalen kaas 16

Veggie bowl (V)

Patatas bravas (V)

Bowl met Mexicaanse rijst, gestoofde groentjes in een pittige
chipotle-tomatensaus, jalapeno pepers, verse guacamole,
zure room en gemalen kaas 16

Sweet & spicy double
chicken wings 4 stuks

Dessert

Aardappelblokjes met pikante chili-saus en mayonaise 7,00

Honingzoet / pikante kippenvleugels 7,00

Sweet potato fries (V)

Zoete aardappel frietjes met een chipotle mayonaise 5,00

Cafè Latino
Combo
Een samenstelling van onze meest populaire gerechtjes,
geschikt voor 2 personen en ideaal om te delen! 59,00
·
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·

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

Grandma’s cheesecake

Huisbereid met speculaasbodem en frisse touch van limoen 6,00

Take
Away
Bestel online via:

www.cafelatino.be

of tel. 011/22.34.82 tusse

n 17h en 18h

Wij zorgen dat je bestell
ing warm klaarstaat
op het afgesproken tijd
stip. De meeste*
gerechten kunnen ook
koud afgehaald
worden: minimum 24h
op voorhand bestellen
en “koud afhalen” verm
elden als opmerking
bij de bestelling.

(*Niet mogelijk voor de mixed starters,
taquitos,
sweet potato fries, latino mix, fajitas en
beef burger)

Levering : via Deliveroo
in Hasselt
Bestel via de Deliveroo
app
of online www.delivero
o.be

