Bar Clara
Mexican Streetfood & Cerveceria
Antojitos en Nacho’s vanaf 15.00
Diner vanaf 18.00

Antojitos (little cravings)

Taco’s (2 st)

BBQ elote (v)
maïskolf, parmezaan, pimenton,
koriandermayo
Chorizo
padron pepers, radijs, abrikozen
aïoli
(vega optie: geroosterde biet)
Garnalencocktail
tomatensaus, avocado, koriander
(vega optie: baby maïs)
Chicken wings
michelada ketchup
(vega optie: paddenstoelen)
Cassave chips (v)
adobo mayonaise
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Nacho’s
Plain
4
met dip
Totopos
7,5
loaded met kip, rode peper,
koriander, kaas, avocado
Chilaquiles (v)
8,5
geroosterde paprika, salsa rojo,
kaas, koriander, munt

Ceviches
Zeebaars
ananas, gember, koriander olie
Clara’s ceviche (v)
radijs, granaatappel mojo,
zeegroenten
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Zin in karaoke? Vraag naar de
mogelijkheden!

Platos (mains)
Wijting uit de oven
17
hele vis, rijst, bonen, taco’s, sauzen
½ kip
16
chili-bier karamel, rijst, bonen,
taco’s, sauzen
Adobo bieten uit de oven (v)
15
bieten, ananas, rijst, bonen, taco’s,
sauzen

Dulce

Salsa’s
Salsa verde (mild)
Mojo rojo (mild)
Adobo (pikant)
Mole de Clara (pikant)

Carnita
9
diamanthaas, refried beans,
koriander
(vega optie: paddenstoelen)
Birria lam
7
stoof, consommé, jalapeño, kaas,
koriander
Knol chorizo (v)
t
7
knolselderij, avocado, salsa verde
Pulled chicken
8
kippendij, adobosaus, crema,
koriander
Vis
11
gefrituurde harder, salsa rojo, bosui,
koriander
(vega optie: bloemkool)
Softshell krab
t
11
1 (!) tostada van paarse mais,
gefrituurde softshell krab, avocado,
venkel, mais, salsa verde

2,5
2,5
2,5
3,5

Churro
koffieglaze
Gekarameliseerde ananas
limoen, roomijs, munt, popcorn
Raspados
frozen mango, gember, munt
(met Mezcal +5)

Openingstijden: wo t/m zo 15.00 24.00
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Bar Clara
Mexican Streetfood & Cerveceria
Antojitos en Nacho’s vanaf 15.00
Diner vanaf 18.00

Kindermenu
Nacho Niño
4
nacho’s met gesmolten kaas,
tomaat, komkommer, avocado en
zure room
of
Mexicaans tomaten soepje
met mais

4

Kip & rijst
gegrilde kippendijen met rijst,
bonen en komkommersalade
(vega optie mogelijk)

7,5

of
Taco met gefrituurde vis
7,5
tomaat, boontjes, kaas en avocado
(vega optie mogelijk)
Bolletje roomijs
met ananas

4

of
Churro
met kaneelsuiker

3-gangen €13,50
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