
Vraag het aan de telefoon  DAGPRIJS
of check debinnenkomer.nl/debinnenkomerwinkel  

HET   DEZE       WEEK       GERECHT 

BINNENKOMER               ONTBIJT 

STOOF

HUMMUSSITUATIE* 15
lauwwarme hummus met 
pita’s, geroosterde bloemkool, 
paddenstoelenshawarma 
kikkererwten, labneh, zhug
en geroosterde aubergine

BARBACOA*  17.50
Mexicaanse runderstoof 
met zwarte bonen en 
chipotle, geserveerd met 
tortilla’s, guacamole, 
zure room en salsa verde

BIGBANGERBURGER
rundvleesburger met jalapeño-limoenmayo, 
pickled komkommer & rode ui, tomaat, kropsla en ketchup
+ vintage cheddar of met bacon (+ € 1 per item) 

HALLOUMIBURGER INDIAN STYLE
halloumikaas met mangogemberchutney, 
knoflook-achaar, kokoschili-raita, pickled rode ui en kropsla 

NELIS BURGER
rundvleesburger met tomatenchili-jam, taleggio, 
jalapeñolimoen-mayo, bacon met honing en 
gestoofde kastanjechampignons

FRIETEN BIJ DE BURGER      +3

BURG ERS

10

10

13.50

DE BINNENKOMER WINKEL IS GEOPEND VAN WOENSDAG 
TOT EN MET ZONDAG VOOR AFHAAL! 
BESTELLEN? Bel je bestelling door vanaf 12.00 uur 
op 072 582 26 55 en kom je bestelling dezelfde dag 
nog ophalen op het afgesproken tijdstip. 
Of kom langs en bestel ter plekke.
JE KAN ALLEEN MET PIN BETALEN.

*WEETJE! deze gerechten kan je ook koud meenemen, zodat je ze 
zelf in de avond kan opwarmen / in een pannetje / heerlijk thuis

ELKE ZONDAG BEZORGEN WE EEN BINNENKOMER ONTBIJT 
BIJ JE THUIS tussen 9.45 & 10.30 uur voor €12.50 PER PERSOON 
zie debinnenkomer.nl/debinnenkomerwinkel voor meer info.

TORTILLACHIPS  6
met twisted guacamole 
en salsa verde

2 SOFT TACO’S  7.50
met chipotlefeta-crema, 
kastanjechampignons gestoofd 
in tequila, limoensourcream en 
pickled rode kool & rode ui

2 ENCHILADA’S  8
met pulled beef, chipotle, 
zwarte bonen met cheddar, 
limoensourcream en salsa van 
ananas, tomaat en koriander 

ZOETE AARDAPPELFRIETEN  4.50
met jalapeñolimoenmayo

SHOT VAN TEQUILA  2
tabasco en watermeloen

CHOCOLADEFUDGE 1 
met cayennepeper en koffie 
voor de kleine zoete trek

HAP         VIVA         LA         MEXICO
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Kerkplein 6 | 1811 KL Alkmaar | t 072 582 26 55 

TAS        THUISG EMAK

Als je niet kan 
kiezen, maar lekker 
van alles wilt: alles 
van de Viva La 
Mexico hap in 1 tas! 

17.50 PER PERSOON 
Vanaf 2 personen 
(ook vegetarisch)

UIT TE BREIDEN MET 
JARRITO GUAVA 4
authentiek Mexicaanse 
frisdrank (370 ml) 
In de mix ook lekker 
met een SHOT MEZCAL 3

ZOET

DADELCAKE  2.50
met butterscotchsaus  
BROWNIE  3
met daim crunch   
POFFERTJES  4.50


