KIES JE MAALTIJD
BURRITO

Tortilla, rijst, bonen of
gegrilde paprika en
rode ajuin, sla,
kaas en zure room
Volkoren tortillas beschikbaar
zonder extra kost

NAKED BURRITO
Rijst of nachos, bonen of
gegrilde paprika en
rode ajuin, sla, kaas
en zure room
geserveerd in een bowl

3 TACOS

Krokante of zachte tacos
met bonen of gegrilde
paprika en rode ajuin,
sla, kaas en zure room

SALADE
Sla, bonen of gegrilde
paprika en rode ajuin,
kaas, zure room en onze
heerlijke huisgemaakte
vinaigrette

KIES JE VULLING
KIP

CARNITAS (PULLED PORK)

CHILI SIN CARNE (SOJA)

CHILI CON CARNE

Frisse salsa op basis
van tomaat, rode ajuin,
citroensap
en verse koriander

Licht rokerige salsa op basis van
geroosterde tomaten, geroosterde
ajuin, chipotle pepers, citroensap
en verse koriander

MAÏSSALSA

SALSA PICANTE

(licht pikant)

(heel pikant)

Huisgemaakte salsa op
basis van geroosterde
rode paprika en een mix
van über pikante chilipepers
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€ 10,90

Huisgemaakt en niet-pikant,
een perfecte match met
onze maïs salsa

CHIPOTLE SALSA

Frisse salsa op basis
van zoete maïs,
verse peterselie,
rode ajuin en citroensap

€ 10,90

Overnacht traag gegaard
waardoor het vlees
supermals uit elkaar
valt in eigen jus

PICO DE GALLO

(niet pikant)

€ 10,90

met bonen en/of rode ajuin
en paprika en guacamole
inbegrepen

KIES JE SALSA
(niet pikant)

VEGGIE

€ 10,90

Rijkelijk gemarineerd
in onze huisgemaakte
chipotle adobo
en vervolgens gegrild

€ 10,90

Een vegan versie
van de chili con carne
op basis van soja
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BIJGERECHTEN
NACHOS € 2,00 NACHOS & SALSA
NACHOS & GUACAMOLE € 4,50
CHILI NACHOS € 9,00

€ 3,00

Een bowl met nachos, chili con carne, maïssalsa, kaas,
zure room en jalapeño pepers.

QUESADILLA VEGAN POLLO (VEGAN CHICKEN) € 10,50

Quesadilla met vegan kip, cheddar kaas, gegrilde rode en groene paprika

QUESADILLA POLLO ASADO (GRILLED CHICKEN) € 9,00

Quesadilla met gegrilde kip, cheddar kaas, gegrilde rode en groene paprika

QUESADILLA FRIJOLES REFRITOS (VEGGIE) € 9,00
Quesadilla met heerlijke gepureerde zwarte bonen,
gegrilde champignons, verse koriander en cheddar kaas
QUESADILLA CHORIZO CON FRIJOLES € 9,00
Quesadilla met blokjes chorizo, heerlijke gepureerde zwarte bonen,
gegrilde champignons en cheddar kaas.

EXTRAS

GUACAMOLE KLEIN/GROOT € 3,00 / € 6,00
EXTRA SALSA € 1,50 EXTRA KIP/VLEES/SOJA € 3,00

DESSERT

TRIPLE BELGIAN CHOCOLATE CHUNK COOKIE € 3,00
WHITE BELGIAN CHOCOLATE CHUNK COOKIE € 3,00

DRANK
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!
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VERS & HUISGEMAAKT

25CL

LIMONADE NATUUR

€ 3,50 € 4,00

STELLA € 3,00

LIMONADE BASILICUM

€ 3,50 € 4,00

CORONA € 4,70

LIMONADE MUNT

€ 3,50 € 4,00

DESPERADOS € 4,50

LIMONADE TAMARIND

€ 3,50 € 4,00

SUGGESTIEBIER

33CL

FRISDRANKEN

HUISGEMAAKTE COCKTAIL

COCA-COLA / ZERO € 2,80

FROZEN MARGARITA € 10,00

LIPTON ICE TEA € 3,00
APPELSIENSAP € 3,00
RITCHIE ORANGE SODA € 4,20
GINGER BEER BIO € 4,00
JARRITOS € 4,00
KOMBUCHA € 4,90
PLAT/BRUIS WATER 25CL € 2,80

TER PLAATSE ETEN
OF MEENEMEN

CLI CK AND COL LEC T: WW W.D ONK I.BE

WIJN
FLESJE WITTE/RODE WIJN 75CL € 21,00

WWW.DONKI.BE

FB.COM/ROCKINDONKI

DOE- HET- ZELF TACO FIESTA

€ 34,00
De ultieme taco fiesta! Wij voorzien alles
zodat je je eigen tacos kunt samenstellen
naar eigen goesting. Inhoud: chili con carne,
zwarte bonen, pico de gallo, maïssalsa,
chipotle salsa, kaas, sla, zure room,
krokante en zachte tacos, nachos.
*Alle ingrediënten worden individueel en eetklaar verpakt in
eco-wegwerpverpakking. Kies je lievelingslocatie van park
tot kantoor tot thuis of zelfs in DONKI.

KINDERMENU € 5

ben je jonger dan 12?
Proef ons kindermenu!
2 zachte of krokante tacos,
1 portie vlees en 2 toppings
naar keuze

#ROCKINDONKI

FLESJE WITTE/RODE WIJN 25CL € 5,50

STUDENT LUNCH MENU

5% korting op gerecht + drank
Enkel op vertoon van geldige studentenkaart
tussen 12u-14u30. Geldig op elk gerecht
exclusief guacamole in combinatie met
alle limonades, frisdranken of bier.
1menu/studentenkaart

