
Menu Taqueria Mexicana 
 
StreetTaco  
A la minute getoaste Maistortilla gevuld met  
 
Pollo al Mole  
Langzaam gegaarde kip  geserveerd in  authentieke Mexicaanse Mole 
 
Pork al Pastor  
Langzaam gegaard varkensvlees in een kruidensaus al Pastor 
 
Bovenstaande gerechten worden met veel zorg voorbereid op een grote Smoker en daarna op smaak 
gebracht met huisgemaakte Mole of kruidensaus al pastor en begeleid met bijpassende 
huisgemaakte Salsa, Crema, Salsa Verde en Pico del Gallo. 
 
Naast bovengenoemde vulling serveert de BikBike nog diverse andere soorten Taco’s: 
 
Gevuld met Lamsvlees, gamba’s, rundvlees, pulpo, chorizo,  gegrilde groente, Mexicaanse 
bonenstoof.  
 

Quesadilla’s  
Een getoaste Bloemtortilla gevuld met geraspte jong belegen kaas en gevuld met een Mexicaanse  
groentemix (mais, zwarte bonen, paprika en rode ui). 
Een Quesadilla  is een Mexicaanse tosti en betekent letterlijk in Mexico “kaasdingentje”  
De Quesadilla is er in verschillende smaken: 
 
Vegetariano (Vega) 
Gevuld met kaas en Mexicaanse groentemix of gebakken bonen 
 
Pollo (Kip) 
Gevuld met kaas en Mexicaanse groentemix en langzaam gegaarde kippendijen gekruid met een 
eigengemaakte Mexicaanse kruidenmix. 
 
Pork al Pastor  
Gevuld met kaas en Mexicaanse groentemix langzaam gegaard varkensvlees in een kruidensaus al 
Pastor. 
 
Atun (Tonijn) 
Gevuld met kaas en Mexicaanse groentemix en tonijn. 
 
De Quesadilla’s worden geserveerd met huisgemaakte tomatensalsa en Jalapeno pepers.  
 
Naast bovengenoemde Quesadilla’s zijn er nog diverse andere mogelijkheden. 
 

 
 
 
 
 
 



Nacho’s  
De bekende driehoekige maischips uit de nacho warmer  
 
De Bikbike serveert de Nacho’s met verschillende toppings  
 
Tomatensalsa  Tomaat, ui, knoflook, koriander, limoen, kruiden en specerijen    
Salsa verde          Tomatillo en avocado  
Salsa Fuego   Geroosterde tomaat, paprika ,chipotle   
Crema    Romige creme met limoen en chiliflakes  
Kaassaus   Romige kaassaus van vier verschillende soorten kaas 
Pico del gallo  Tomaat, rode ui, koriander, groene peper en limoen 
Guacamole  Romige Hass avocado, ui, tomaat en koriander  
Jalapeno pepers  Pittige groene pepers 
 
Nacho Fiesta  
Nacho’s met alle bovenstaande toppings en aangevuld met Pork al Pastor of Chicken Mole. 

 
Vegetariano (Vega) 
 
De BikBike heeft breed assortiment aan  vegetarische mexicaanse gerechten 
 
Mexican Bowl. 
Salade van mexicaanse groente, gekruide quinoa, geroosterde bataat en pompoen geserveerd met 
nacho’s verschillende salsa crema pico del gallo. 
 
Suppa 
Verschillende soepen: Mexicaanse tomaten tortillasoep, koude tomatillo avocado soep, mexicaanse 
gazpacho. 
 
Chili sin carne  
Vega chili op basis van Linzen en bonen geserveerd met gegrild polenta brood. 
 
Vega Burrito  
Opgerolde bloemtortilla gevuld met groente, gebakken bonen en chipotle rijst.  
 
Taco 
Mais tortilla geserveerd met  
Mexicaanse bonenstoofschotel of gegrilde groente of paddenstoelen en kaas. 
 
Borrel assortiment  
 
Mexicaanse Kippenpootjes met chipotlesaus  
Gehaktballetjes met cheddar en jalapenopepers  
Stcky ribs met ananas chili marinade 
Geroosterde nootjes met mexicaanse kruiden 
Divers huisgemaakte empanadas met vlees, vis of vegavulling. 
 
 
 


