BRAMIGO
TEX MEX RESTAURANT

MENU

VOORGERECHTEN
EMPANADAS CON CARNE
Huisgemaakt gevuld deegwaar
met gehakt geserveerd met chilisaus 7.00

EMPANADAS CON POLLO

Huisgemaakt gevuld deegwaar met kip,
prei en chorizo geserveerd met chilisaus 7.00

EMPENADAS VEGA

Huisgemaakt gevuld deegwaar
met pittige roomkaasvulling 7.00

JALAPEÑO POPPERS
Gevulde jalapeños met roomkaas
geserveerd met chilisaus 5.00

NACHO’S SALMÓN

Met avocado, mais, rode ui,
lente-ui en creme fraiche
Portie 1 persoon 10.00 - 2 personen 15.00

SOPA

Tomaat-rode paprika soep,
tortilla met kaas en crème fraîche 6.50

SALADE ACAPULCO

Salade met avocado, sinaasappel,
kikkererwten, pompoen en
zonnebloempitten en koriander.
Zonder kip: 7.00 - Met kip 8.50

GAMBA’S AL AJILLO

ALBONDIGAS

Spaanse gehaktballetjes in
tomatensaus met koriander 8.00

5 hele gamba’s in huisgemaakte
knoflookolie geserveerd met een
maistortilla en guacamole 13.50

NACHO’S CON CARNE

CHICKEN FLATBREAD

Met rundergehakt, bonen, tomaat,
rode uien, paprika, mais en kaas
Portie 1 persoon 8.00 - 2 personen 12.00

De Texas taste: cornbread met kip,
kikkererwten crème, mais, rode uien
en jalapeñomayonaise. 8.50

NACHO’S VEGA

DESSERTS

Met tomaat, rode uien, avocado,
paprika, mais en kaas
Portie 1 persoon 6.50 - 2 personen 10.00

NACHO’S CON QUESO

Met kaassaus, jalapeños,
avocado en tomatensalsa
Portie 1 persoon 6.50 - 2 personen 10.00

NACHO’S MET DIP

Met salsa, guacamole en crème fraîche)
Portie 1 persoon 5.50 - 2 personen 9.00

Churros geserveerd met
chocoladesaus en vanille-ijs 7.00
Cheesecake geserveerd met
frambozen sorbet 8.00
Chocoladetaart met
gekarameliseerde ananas 8.00
Vruchtensorbet met
vers fruit en kletskoppen 7.00
American pancakes met maple-syrup,
aardbei en bolletje vanille-ijs 7.50

HOOFDGERECHTEN
TACO’S

FAJITA’S

Fajita is een gerecht uit Tex-Mex geserveerd
in een gietijzeren pannetje met een
groenten mix van paprika, uien, wortel,
Mexicaanse tortilla’s, rijst en bonen
Keuze uit:
-Gamba’s mango/ koriander 22.00
-Kip/ananas/ lente uien 19.00
-Rundvlees/ bieslook 21.00

Twee gevouwen tortilla’s met daartussen
tomaat, sla en kaas. Geserveerd met tomatensalsa,
guacamole, rijst, bonen en frisse salade
Keuze uit:
- Vega (paprika, uien, avocado, mais,
jalapeños, mango kruiden) 14.00
- Mexicaanse gekruide kip, groene paprika,
kikkererwten, ananas koriander 15.00
- Rundergehakt, bonen, jalapeños,
uien, mais, chorizo 15.00
- Stoofvlees, bonen, jalapeños,
uien, mais, chorizo 16.50
- Pulled chicken, met zoet-zuur van rode ui 16.50
- Pulled pork, met zoet-zuur van rode ui 16.50

Belegde buns met een Black Angus Burger, sla,
tomaat, uienringen, krokante spek en cheddar
Geserveerd met frites, koolsla,
een Mexicaanse maiskolf en BBQ saus 17.50

BURRITOS

TEX MEX STEAK FLAT IRON 250 GR

Opgerolde tortilla met daarin kaas, crème fraîche.
Geserveerd met rijst, bonen, tomatensalsa,
guacamole en frisse salade,
Keuze uit:
- Vega ( paprika, uien, avocado, mais,
jalapeños, mango kruiden) 15.00
- Mexicaanse gekruide kip, groene paprika,
kikkererwten, ananas koriander 15.00
- Rundergehakt, bonen, jalapeños,
uien, mais, chorizo 15.00
-Stoofvlees, bonen, jalapeños,
uien, mais, chorizo 16.50

ENCHILADAS

Opgerolde maistortilla uit de oven
gegratineerd met tomaten saus en kaas.
Geserveerd met quacamole, tomatensalsa,
rijst, bonen en frisse salade
Keuze uit:
- Vega (paprika, uien, avocado, mais,
jalapeños, mango kruiden) 16.00
- Mexicaanse gekruide kip, groene paprika,
kikkererwten, ananas koriander 16.00
- Rundergehakt, bonen , jalapenos,
uien, mais, chorizo 16.00
- Stoofvlees, bonen , jalapenos,
uien, mais, chorizo 17.50

BRAMIGO BURGER

Sukade steak geserveerd met een Mexicaanse maiskolf,
sla, zoete aardappel frites en
authentieke Mexicaanse mole saus 23.00

TEX MEX RIBEYE VAN DE GRILL 350 GR
Ribeye geserveerd met een Mexicaanse maiskolf,
sla ,zoete aardappel frites en
authentieke Mexicaanse mole saus 29.50

LADY STEAK VAN DE GRILL 180 GR
Licht gekruide kogelbiefstuk geserveerd met een
Mexicaanse maiskolf, zoete aardappel frites,
sla en authentieke Mexicaanse mole saus 20.00

TEX MEX RIBS

Huis gemaakte varkensribben, langzaam gegaard en
gelakt met een spicy lak geserveerd met een Mexicaanse
maiskolf, sla, frites en BBQ saus 21.50

ESTOFADO MEXICANO

Mexicaans runder stoofschotel geserveerd met
een frisse salade, rijst of frites 16.50

SALMÓN VERACRUZ

Zalm op de huid gebakken geserveerd met avocado/
limoen salade en Mexicaanse rijst 16.50

CHILI (TEX MEX WAY)
Chili con Carne Bramigo 14.00

