GROUPS
Op het menu van The Dirty
Rabbit staan heel wat
bordjes om te delen. Eten
delen is doodgewoon in de
meeste LatijnsAmerikaanse landen. Het
bevordert interactie en
zorgt voor een betere
connectie rond de tafel,
waardoor het een lekker
casual, vriendelijke en
laid-back manier van
tafelen is. Onze Chef
Lander Hanskens
Maldonado serveert voor
jou een keuken met
smaken uit Peru, Chili,
Mexico, Argentinië en
Colombia.
Voeg aan jullie menu een
heerlijke LatijnsAmerikaans geïnspireerde
drankenformule toe en
geniet.
¡Salud, amor, dinero
tiempo para gastarlo!

y

LET’S TACO BOUT IT MENU
25,00/pp
EL NACHO SUCIO
Warme tortillachips bedekt met onze beroemde, 16 uur traag in eiken
en beukenhout gerookte Black Smoke pulled beef, avocadocrème, pico
de gallo*, frijoles refritos*, geroosterde mais, pittige jalapeño, cheddar,
zure room en koriander. (GF)
+++
TACO CARNE
Eén gele maistortilla's, 16 uur traag in eiken en beukenhout gerookte
Black Smoke pulled beef, een verse salsa van zwarte en witte bonen,
mais, uienblokjes, koriander, chipotle, zure room en een schijfje limoen
om het af te maken. (GF)
TACO BAJA RABA
Eén gele maistortilla's met gebakken inktvis, salsa bruja*, Thaise
gepekelde salade, pico de gallo*, mosterd en zure room, knapperige
mosterdzaden en een schijfje limoen als finishing touch.
TACO MACHO SPROUT
Eén blauwe maistortilla's met geroosterde spruitjes, een vleugje Black
Smoke BBQ-saus, radijs, salsa macha met pinda's en granaatappel. (GF,
V, VN)
+++
CHURROS CON CHOCOLATE Y CHIPOTLE
El clásico, maar met genoeg cojones. (V)

(V) IS VEGGIE (LF) GEEN MELKPRODUCTEN (GF) GLUTENVRIJ (VN) IS
VEGAN

EL ÚLTIMO MENÚ PARA COMPARTIR
35,00/pp
EL NACHO SUCIO
Warme tortillachips bedekt met onze beroemde, 16 uur traag in eiken
en beukenhout gerookte Black Smoke pulled beef, avocadocrème, pico
de gallo*, frijoles refritos*, geroosterde mais, pittige jalapeño, cheddar,
zure room en koriander. (GF)
+++
JALAPENO POPPERS
Krokante en pikante jalapeño pepers gevuld met cream cheese,
a gringo-side-of-the-wall classic. (V)
TLAYUDA
Een pizza-achtige knapperige blauwe flatbread tortilla uit de
ZuidMexicaanse staat Oaxaca. Geserveerd met onze gegrilde zachte
chorizo, bonen, tomaat, verse rode ui, koriander, groene salsa en
Oaxaca kaas*. Een aanrader! (GF)
TACO CARNE
Eén gele maistortilla's, 16 uur traag in eiken en beukenhout gerookte
Black Smoke pulled beef, een verse salsa van zwarte en witte bonen,
mais, uienblokjes, koriander, chipotle, zure room en een schijfje limoen
om het af te maken. (GF)
ANTICUCHOS DE CORAZON
Een all-time favoriet in de straten van Lima! Gegrild runderhart
gemarineerd in salsa anticuchera*, geserveerd met salsa aji (LF)
+++
THE DIRTY RABBITS SOFT SERVE ICE CREAM
Bij The Dirty Rabbit zijn we softies voor softijs. Laat je verrassen met
onze maandelijks gepimpte, lekkere versies.
CHURROS CON CHOCOLATE Y CHIPOTLE
El clásico, maar met genoeg cojones. (V)

I HATE TACOS SAID NO JUAN EVER MENU
37,00 /pp
TLAYUDA
Een pizza-achtige knapperige blauwe flatbread tortilla uit de
ZuidMexicaanse staat Oaxaca. Geserveerd met onze gegrilde zachte
chorizo, bonen, tomaat, verse rode ui, koriander, groene salsa en
Oaxaca kaas*. Een aanrader! (GF)
ESQUITES
Licht gekruide Mexicaanse straatmaissalade met pico de gallo*,
edamame bonen, knapperige quinoa, salsa morita en enkele kleine
druppeltjes habaneromayonaise. (V, GF, LF)
FLAUTAS
Vier kleine opgerolde tortilla's gevuld met chorizo, Oaxaca kaas* en
aardappelen. Warm geserveerd met een koude, zachte guacamole.
+++
TACOS PARA COMPARTIR

Geserveerd met onze nixtamalized tortillas gemaakt van organische en
biologische mais en onze homemade salsas.
TACO CHUCK ROLL
Gringo USA chuck steak, 12 uur lang low and slow gegaard met eik en
beukenhout. Eerst ingewreven, in echte Louie Mueller-stijl*, met veel
peper en zout en daarna teder geglazuurd met honing en chipotle.
Geserveerd met gele en blauwe maistortilla's, pico de gallo*,
avocadocrème, zure room, sla, koriander, limoen en met sumak*
bestrooide uien. (GF)
+++
THE DIRTY RABBITS SOFT SERVE ICE CREAM
Bij The Dirty Rabbit zijn we softies voor softijs. Laat je verrassen met
onze maandelijks gepimpte, lekkere versies.
CHURROS CON CHOCOLATE Y CHIPOTLE
El clásico, maar met genoeg cojones. (V)

(V) IS VEGGIE (LF) GEEN MELKPRODUCTEN (GF) GLUTENVRIJ (VN) IS
VEGAN

MENU ‘LO MIO NO ES PARA COMPARTIR’
Voor diegene die niet graag delen…
39,00/pp
CEVICHE DEL PESCADOR
Eens kijken wat voor heerlijke ceviche we kunnen bereiden met wat de
visser vandaag heeft meegebracht.
+++
FRALDINHA
Smaakvol stuk Braziliaanse flank steak gegrild op de Big Green Egg,
dungesneden en geserveerd met chimichurri* en Latino-style gezouten
aardappelen. (GF, LF)
OF
CAUSA LIMEÑA
Een van de meest iconische gerechten van Peru! Gegrilde inktvis,
koude aardappelpuree op smaak gebracht met gele chili en limoen,
zwartecitroensaus en een frisse wortelsalade. (GF)
+++
THE COLOMBIAN MAGNUM
Avocado-ijs bedekt met knapperige pure chocolade, afgewerkt met
viooltjes, kiko's en een smeuïge maar scherpe chocoladeganache.
(V, GF)

(V) IS VEGGIE (LF) GEEN MELKPRODUCTEN (GF) GLUTENVRIJ (VN) IS
VEGAN

MENU ‘EL GRAN BANQUETE’
The culture of sharing food goes back a long way …
Family and friends have always gathered around festive tables, laughing, talking and
spending quality time together. So just sit back, relax and enjoy la buena vida!
60,00/pp

TABLESIDE GUACAMOLE
Guacamole bereid aan tafel, geserveerd met knapperige nacho's van witte,
gele en blauwe maistortilla (V, LF, GF)

+++
TOSTADA TRUCHA
Gerookte forel geserveerd op een knapperige blauwe maistortilla, met witloof,
avocado en mango. (GF, LF)
ANTICUCHOS DE CORAZON
Een all-time favoriet in de straten van Lima! Gegrild runderhart gemarineerd
in salsa anticuchera*, geserveerd met salsa aji (LF)
CAMARON CEVICHE
Deze geweldige ceviche met roze garnalen wordt traditioneel geserveerd in
vele cevicherías langs de stranden van Ecuador. Gemarineerd in limoen en
sinaasappelsap, geserveerd met knapperige tostón* en verse koriander.
(GF, LF)
ESQUITES
Licht gekruide Mexicaanse straatmaissalade met pico de gallo*, edamame
bonen, knapperige quinoa, salsa morita en enkele kleine druppeltjes
habaneromayonaise. (V, GF, LF)

+++
FRALDINHA
Smaakvol stuk Braziliaanse flank steak gegrild op de Big Green Egg,
dungesneden en geserveerd met chimichurri* en Latino-style gezouten
aardappelen. (GF, LF)
OF

CHULETA ESCABECHADA

Gemarineerde varkenshaas geserveerd op een bedje van kruidige, romige
Choclo-mais, geroosterde Peruaanse aardappelen, chimichurri* en een pittigzoete escabeche*. (GF)
OF

ENSALADA LOLA EXTRA SPECIAL MET GEGRILDE INKTVIS
Een heerlijke latinosalade met gegrilde inktvis, avocado, geroosterde mais,
tuin- en zwarte bonen, verse kaas, tomaat, munt, zwarte quinoa en een
nikkeidressing van ponzu en limoen. (V)

+++
THE DIRTY RABBITS SOFT SERVE ICE CREAM
Bij The Dirty Rabbit zijn we softies voor softijs. Laat je verrassen met onze
maandelijks gepimpte, lekkere versies.

CHURROS CON CHOCOLATE Y CHIPOTLE
El clásico, maar met genoeg cojones. (V)
FLOR DE JAMAICA
Granita van watermeloen en hibiscus, sorbet van zuring en limoen, verse
aardbeien en geroosterde kokosnoot. Verfrissender dan dit wordt het niet!
(GF, LF, VN)

