GROUPS
Op het menu van The Dirty
Rabbit vindt u heel wat
‘sharing plates’, een
principe dat erg
ingeburgerd is in de
Latijns-Amerikaanse
landen. Sharing plates zijn
gerechten die ideaal zijn
om te delen met je
tafelgenoten, zodat
iedereen van alles kan
proeven. Dit zorgt voor een
lekker casual en gezellige
manier van tafelen met
veel interactie.
Onze Chef Lander
Hanskens Maldonado
serveert gerechten uit de
keukens van Peru, Chili
Mexico, Argentinië en
Colombia.
Voeg aan jullie menu een
heerlijke LatijnsAmerikaans geïnspireerde
drankenformule toe en
geniet.
¡Salud, amor, dinero y
tiempo para gastarlo!

LET’S TACO BOUT IT MENU
31,50/pp
EL NACHO SUCIO
Ruime portie warme tortilla chips, rijkelijk bedekt met onze beroemde,
16 uur traag in eiken en beukenhout gerookte Black Smoke pulled beef,
carne asada, avocadocrème, pico de gallo, frijoles refritos, geroosterde
maïs, pittige jalapeño, cheddar, zure room en koriander. (GF)
+++
TACO CARNE
Eén gele maïstortilla, gevuld met 16 uur traag in eiken en beukenhout
gerookte Black Smoke pulled beef, verse salsa van zwarte en witte
bonen, maïs, ui, koriander, chipotle, zure room en een schijfje limoen.
(GF)
TACO EL DIRTY PASTOR
Onze overheerlijke versie van de befaamde ‘Trompo Al Pastor’! Blauwe
maïstortilla’s, aan het spit geroosterd rundvlees, avocadocrème, salsa
roja, ui, koriander en limoen. (GF, LF)
TACO BAJA FISH
Een klassieker uit Ensenada. Een maïstortilla met krokante kabeljauw,
topinambour kool salade, mango en crema.
TACO MACHO SPROUT
Eén blauwe maïstortilla 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 mét cojones. (V)

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

EL ÚLTIMO MENÚ PARA COMPARTIR
35,00/pp
EL NACHO SUCIO
Ruime portie warme tortilla chips, rijkelijk bedekt met onze beroemde,
16 uur traag in eiken en beukenhout gerookte Black Smoke pulled beef,
carne asada, avocadocrème, pico de gallo, frijoles refritos, geroosterde
maïs, 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 CARNITAS
Uit de zuidelijke Mexicaanse staat Oaxaca komt deze knapperige
blauwe flatbread tortilla, die geserveerd wordt met een topping van
crispy carnitas, frijoles refritos, avocado, geitenkaas, pico de gallo,
salsa verde en crema. (GF)
TACO CARNE
Eén gele maïstortilla, gevuld met 16 uur traag in eiken en beukenhout
gerookte Black Smoke pulled beef, verse salsa van zwarte en witte
bonen, maïs, ui, koriander, chipotle, zure room en een schijfje limoen.
(GF)
CHURRASCO DE CORAÇÃO
Dit favoriete gerecht van de Braziliaanse cowboys bestaat uit
geroosterde, in sojasaus en Tank 7 gemarineerde, kippenhartjes
geserveerd met een aioli op basis van de marinade. (LF)
+++
THE DIRTY RABBITS SOFT SERVE ICE CREAM
Bij The Dirty Rabbit zijn we suckers voor softijs. Laat je verrassen door
onze maandelijks wisselende en héérlijk gepimpte suggestie
CHURROS CON CHOCOLATE Y CHIPOTLE
El clásico, maar mét cojones. (V)

I HATE TACOS SAID NO JUAN EVER MENU
37,00/pp
TLAYUDA CARNITAS
Uit de zuidelijke Mexicaanse staat Oaxaca komt deze knapperige
blauwe flatbread tortilla, die geserveerd wordt met een topping van
crispy carnitas, frijoles refritos, avocado, geitenkaas, pico de gallo,
salsa verde en crema. (GF)
ESQUITES
Licht gekruide salade van Mexicaanse straatmaïs met pico de gallo,
edamame bonen, knapperige quinoa, salsa morita en enkele kleine
druppeltjes habanero mayonaise. (V, GF, LF)
FLAUTAS
Kleine tortilla rolletjes gevuld met chorizo, Oaxaca kaas en
aardappelen. De flautas worden warm geserveerd met een dip van
avocadocréme.
+++
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, gerubt Louie Mueller-stijl met veel peper en
zout en daarna teder geglazuurd met honing en chipotle. Hierna wordt
deze steak 12 uur low and slow gegaard op eik en beukenhout.
Geserveerd met gele en blauwe maïstortilla's, pico de gallo,
avocadocrème, zure room, sla, koriander, limoen en sumak ui. (GF)
+++
THE DIRTY RABBITS SOFT SERVE ICE CREAM
Bij The Dirty Rabbit zijn we suckers voor softijs. Laat je verrassen door
onze maandelijks wisselende en héérlijk gepimpte suggestie.
CHURROS CON CHOCOLATE Y CHIPOTLE
El clásico, maar mét cojones. (V)

MENU ‘LO MIO NO ES PARA COMPARTIR’
Voor diegene die niet graag delen…
39,00/pp
CEVICHE DEL PESCADOR
De bediening legt u graag de ceviche suggestie uit, die vers bereid
wordt en volledig afhankelijk is van de vangst van de dag!
+++
PICANHA DE VITELA
Op ‘The Bastard’ gegrilde kalfspicanha met cassave frieten,
chipotle bearnaise, crumble chicharron en pinda. (GF)
OF
RODABALLA NIKKEI
Gegrilde tarbot met een Nikkei adobo, geserveerd met een groene mole
van broccoli en asperge, geroosterde roseval krieltjes, groene
kruidensalade en Katsuobushi. (GF)
+++
MAGNUM DEL DESIERTO
Onweerstaanbaar ijsje van cactusvijg gedipt in roze guave en afgewerkt
met yoghurt tuiles, Granny Smith en amandel. (V, GF)

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!
59,00/pp

TABLESIDE GUACAMOLE
Deze guacamole wordt vers voor u bereid aan tafel en geserveerd met
knapperige nacho's van witte, gele en blauwe maïstortilla’s.
(V, LF, GF)

+++

TOSTADA SCALLOP
Krokante gele maïstostada met gebakken coquilles, mole poblano gelakte
burnt ends van buikspek, crème van gepofte knolselder,
salsa van granaatappel en mosterdbloemetjes. (GF)
CHURRASCO DE CORAÇÃO
Dit favoriete gerecht van de Braziliaanse cowboys bestaat uit geroosterde, in
sojasaus en Tank 7 gemarineerde, kippenhartjes geserveerd met een aioli op
basis van de marinade. (LF)
THE DIRTY OYSTER
Duo van Zeeuwse Creuses met een leche de tigre van aji amarillo en rode
miso, afgewerkt met een salsa van cantaloupe. (GF, LF)
ESQUITES
Licht gekruide salade van Mexicaanse straatmaïs met pico de gallo, edamame
bonen, knapperige quinoa, salsa morita en enkele kleine druppeltjes habanero
mayonaise. (V, GF, LF)

+++

PICANHA DE VITELA
Op ‘The Bastard’ gegrilde kalfspicanha met cassave frieten,
chipotle bearnaise, crumble chicharron en pinda. (GF)
OF

LEBLON-DISTRICT
Zeer puur en vegetarisch gerecht met een selectie van exotische aardappel- en
bietenknollen uit het Andes gebergte, geserveerd met Braziliaanse Xinxim
pindasaus. (V, GF, LF, VN)
OF

RODABALLA NIKKEI
Gegrilde tarbot met een Nikkei adobo, geserveerd met een groene mole van
broccoli en asperge, geroosterde roseval krieltjes, groene kruidensalade en
Katsuobushi. (GF)

+++

THE DIRTY RABBITS SOFT SERVE ICE CREAM
Bij The Dirty Rabbit zijn we suckers voor softijs. Laat je verrassen door onze
maandelijks wisselende en héérlijk gepimpte suggestie.
CHURROS CON CHOCOLATE Y CHIPOTLE
El clásico, maar mét cojones. (V)
MAGNUM DEL DESIERTO
Onweerstaanbaar ijsje van cactusvijg gedipt in roze guave en afgewerkt met
yoghurt tuiles, Granny Smith en amandel. (V, GF)

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

