ENTRADAS – předkrmy (pro 2-4 osoby)
1 Tortilla chips con 2 salsas

75 Kč

(salsa verde, mexicana, barbecue, čedar,
česneková, guacamole, salsa Ranchera)

3
4
5

70 Kč

Tortilla chips con chedar
(kukuřičné chipsy, sýrová omáčka)
Tortilla chips (kukuřičné chipsy)

35 Kč
35 Kč

Slané smažené tortilové proužky

PLATOS BAJO – malá jídla
41 Nachos con pollo

125 Kč

(150g kuřecí, špenát, sýr, nachos chips)

42

Quesadilla de pollo con jamón

79 Kč

(pšeničná tortila, sýr, šunka,
80g kuřecí maso, salsa mexicana)

45

79 Kč

Quesadilla nachos bajo
(pšeničná tortila, 80g hovězí mleté maso,
sýr, salsa mexicana)

47

Jalapeños rellenado nachos

75 Kč

(4ks papričky Jalapeños s mletým hovězím
masem a sýrem, fazole, toast)

52

Masová topinka

59 Kč

(mleté hovězí maso, sýr)

58

Quesadilla de Jalapeños y queso

60 Kč

(pšeničná tortilla plněná papričkami
Jalapeños, sýrem a cibulkou)

59

60 Kč

Quesadilla de tomates y queso
(pšeničná tortilla plněná rajčetem a sýrem)

SOPAS – polévky
32
Sopa con tomates

45 Kč

(ostrá rajčatová polévka, smažené
tortilové proužky)

31

Sopa de pollo con frijoles
(fazolová polévka s kuřecím masem
a kysanou smetanou,opečená tortila)

45 Kč

ENSALADAS – saláty
10 Ensalada con aceitunas

89 Kč

(čerstvá zelenina, černé i zelené olivy,
kysaná smetana, opečený toast)

11

Zeleninový salát s kuřecím masem

115 Kč

(čerstvá zelenina, francouzský dresing,
kuřecí maso, sýr, kukuřice, opečený toast)

13

Ensalada con salmon

135 Kč

(lososové kousky, čerstvá zelenina,
limetová šťáva, opečený toast)

14

Ensalada de pollo con cacto (ostrý)

125 Kč

(kuřecí maso, kukuřice, zelenina, kaktusové
kousky, salsa, tatarka, sýr, tortilové proužky)

17

Ensalada con guacamole (ostrý)

95 Kč

(čerstvá zelenina, Jalapeños, fazole,
guacamole, limetová šťáva, kukuřice, toast)

18

Ensalada con calabacín

95 Kč

(čerstvá zelenina, fazole, grilovaná cuketa)

23

Ensalada mixta y queso (ostrý)

115 Kč

(čerstvá zelenina, cibule, grilovaný balkán,
anglická slanina, salsa mexicana,toast)

BURRITOS – pšeničná tortila plněná masem a sýrem,
podávaná se salsou, kysanou smetanou a fazolemi
130 Burrito de pollo (150g kuřecí maso)
145 Kč
133 Burrito de pollo y espinaca
155 Kč
(150g kuřecí maso, špenát)

135 Burrito mixte
(50g hovězí, 50g kuřecí, 50g vepřové)
240 Burrito con espinaca (špenátové, bezmasé)

185 Kč
95 Kč

QUESADILLAS – pár plněných pšeničných tortil
zapečených na grilu se sýrem, salsa kysaná smetana
141 Quesadillas jamón (150g kuřecí maso, šunka) 145 Kč
143 Quesadillas nachos (150g mleté hovězí maso) 135 Kč
147 Quesadillas „ENDIABLADO“
175 Kč
(75g vepřové, 75g kuřecí, Jalapeños, kaktus)

148 Quesadillas con tomates
(150g kuřecí maso, rajčata)

145 Kč

SINCRONIZADAS – sýrem a masem plněné
trojhránky z pšeničných tortil, podávané
se salsou a kysanou smetanou
161 Sincronizada de campo
155 Kč
(150g kuřecí maso, žampiony, eidam, niva)

163 Sincronizada grande

185 Kč

(50g hovězí, 50g kuřecí, 50g vepřové)

ENCHILADAS – tři pšeničné tortily plněné směsí vařeného
kuřecího masa, koriandru, sýra a kysané smetany
v pikantní omáčce, zdobené kysanou smetanou
169 Enchillada Indiachena (ostré)
145 Kč
(přelité omáčkou ze zelených rajčat, koriandr)

173

Enchilladas Rojas (ostré)

145 Kč

(přelité rajčatovou omáčkou, koriandr, balkán)

TOSTADAS – tři kukuřičné tortily s fazolovou pastou
pokladené směsí masa a zeleniny.V Mexiku tento pokrm
nahrazuje naše chlebíčky, jí se rukama
150 Tostadas de pollo (sýr, 150g kuřecí maso)
145 Kč
151 Tostadas de salmon
175 Kč
(150g grilovaný losos, rajče, ananas, kysaná smetana)

TACOS – tři kukuřičné tortily plněné masem a sýrem,
podávané se salsou a kysanou smetanou
170 Tacos de pollo (150g kuřecí maso, guacamole) 155 Kč
172 Tacos nachos (150g mleté hovězí maso)
135 Kč
FRIJOLES – pikantní mexické fazole s rajčaty
46 Frijoles charros

85 Kč

(fazole se slaninou a nachos chipsy)

244 Maiz

85 Kč

(bezmasé fazole s kukuřicí, pečivo)

180 Frijoles de pollo

134 Kč

(fazole s kuřecím masem a šunkou, pečivo)

189 Chipotles de pollo con frijoles

185 Kč

(200g kuřecích nudliček v pikantní omáčce, fazole)

185 Chacina con frijoles
(200g vepřové medailonky na slanině, fazole)

185 Kč

PULPAS – masa podávaná s bezmasou quesadillou
plněnou papričkou Jalapeños
202 Pulpa „PISTOLERO“
275 Kč
(kořeněné 100g medailonky ze tří druhů mas)

208 Pulpa de chacina

225 Kč

(200g vepřového s kořením Fajitas)

FAJITAS – na rozpálené pánvi dostanete prskající
směs cibule a papriky, fajitas koření a vybrané maso.
K tomu pšeničné tortily, rajčata, sýr, ledový salát,
salsy, kysanou smetanu a fazole
210 Fajitas de pollo (200g kuřecí maso)
225 Kč
211 Fajitas de cerdo (200g vepřové maso)
225 Kč
212 Fajitas de bife (200g svíčkové)
395 Kč
214 Fajitas de salmon (200g lososový filet)
255 Kč
215 Fajitas vegetariano (bezmasá, s lusky)
155 Kč

SARTEN – enchiladou výrazně kořeněná směs
restovaných brambor, masa, špenátu, kukuřice a slaniny
220 dePresso (100g kuřecí a 100g vepřové, smetana) 185 Kč

MÚLTIPLO PLATOS – jídla pro dvě osoby
230 Mexico grande plato

385 Kč

(pšeničná tortila plněná kuřecím masem,
žampiony, nivou a sýrem, vepřové medailonky
v pikantní omáčce a pikantní červené fazolky)

232 Fajitas „MUJER Y HOMBRE“

495 Kč

(na rozpálené pánvi dostanete ještě prskající směs
cibule,česneku, papriky, fajitas koření, 200g kuřecí maso
a 200g svíčkovou, 4 pšeničné tortily, rajčata, sýr, salsy,
guacamole, ledový salát a kysanou smetanu)

PLATOS CON CARNE – steaky
200g
Hovězí svíčková
200g
Přírodní lososový filet
200g
Vepřová kotleta bez kosti
200g
Kuřecí steak

295
165
120
120

Kč
Kč
Kč
Kč

Steaky si můžete objednat v těchto variantách:

Přírodní
Slanina a cibule
Chipotles

0 Kč
30 Kč
25 Kč

(teplá omáčka z pikantních papriček)

Čedarová omáčka

35 Kč

(teplá omáčka ze sýra a smetany)

Pepřová omáčka
Smetanovo-pepřová omáčka
Pikantní čokoládová omáčka

15 Kč
20 Kč
35 Kč

SUPLEMENTOS – přílohy
200g Frijoles (pikantní fazole se slaninou)
200g Brambory restované na cibulce
200g Brambory restované se slaninou
2ks
Teplá tortilla (pšeničná nebo kukuřičná)
1ks
Quesadilla de Jalapeños y queso

60
29
40
30
60

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

(pšeničná tortilla plněná papričkami
Jalapeños, sýrem a cibulkou)

1ks

Quesadilla de tomates y queso

60 Kč

(pšeničná tortilla plněná rajčetem a sýrem)

200g
200g
200g
3ks
200g
300g

Fazolové lusky restované na másle
Špenát s kapkou smetany
Žampiony restované na másle
Pečivo 3 druhy
Černé fazole
Grilovaná zelenina

45
45
49
15
50
50

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

POSTRES – dezerty
260
Buñuelos „ELHELADO“

60 Kč

(smažené tortilové proužky se skořicovým
cukrem, zmrzlina, domácí šlehačka)

263

Voluta bananero

70 Kč

(smažený banán v tortile se zmrzlinou,
zdobený domácí šlehačkou)

264

Piña caliente

70 Kč

(teplý čerstvý ananas, zmrzlina, med,
domácí šlehačka)

267

Pohár

55 Kč

(zmrzlina, sezonní ovoce, domácí šlehačka)

ADOBAS Y SALSAS – omáčky a salsy
50g Salsa mexicana
25 Kč
50g Salsa Verde
25 Kč
50g Salsa Ranchera
25 Kč
50g Guacamole
35 Kč
50g Kysaná smetana
15 Kč
50g Čedar
35 Kč
50g Tatarská omáčka
20 Kč
50g Česnekový dresing 20 Kč
50g Barbecue dresing
20 Kč
50g Francouzský dresing 20 Kč
50g Kečup
20 Kč

Přílohy podáváme pouze k hlavním jídlům, při
samostatné objednávce účtujeme příplatek 20Kč Po dohodě je
možné u vybraných jídel podávat poloviční porci, účtujeme
70% ceny Většinu jídel Vám můžeme zabalit s sebou,
účtujeme 10Kč za zabalení jedné porce

