
KOKTAJLE FLAGOWE

MARGARITA DE FRESA - 27 z!
nasz flagowy koktajl od 1992 roku

MEZCAL DE ROSAS - 29 z!
mezcal, vermut rosso, ró!ana lemoniada, p"atki ró!y

PISCO SOUR DE FRAMBUESA - 28 z!
pisco, purée malinowe, sok z cytryny, 

bia"ko, liofilizowane maliny

 

MENU

ENTRADAS
PRZYSTAWKI

TOTOPOS CON GUACAMOLE - 32 z" 
sma!one na miejscu chipsy z tortilli

z musem z awokado hass

QUESO FUNDIDO - 28 z"
pikantny ser na gor#co, serwowany z tortillami

QUESADILLAS
grillowana tortilla z serem, cebul# i kolendr#, 

podawana z sals# casera i $mietan#

do wyboru:

CON POLLO - 28 z"
z kurczakiem 

CON CHORIZO - 28 z"
z chorizo 

VEGETARIANAS - 28 z"
z warzywami

FLAUTAS - 27 z"
sma!one kukurydziane tortille z kurczakiem (5 szt.), 
podawane z mayo chipotle, sals# casera i $mietan#

SOPAS Y ENSALADAS
ZUPY I SA%ATKI

SOPA DEL DIA - 21 z"
zapytaj kelnera o dzisiejsz# wersj&

SOPA DE TORTILLA - 19 z"
pikantny rosó" z domowymi chipsami z tortilli

ENSALADA CON POLLO Y GRANADA - 32 z"
sa"atka z kurczakiem w miodzie, 

orzechami, pomara'cz# i granatem

PLATOS PRINCIPALES
DANIA G%ÓWNE

TACOS DEL DIA - 36 z"
zapytaj kelnera o dzisiejsz# wersj&

TACOS VEGETARIANOS - 36 z"
zapytaj kelnera o dzisiejsz# wersj&

ENCHILADAS ROJAS - 45 z"
kukurydziane tortille zapiekane z szarpanym 

kurczakiem marynowanym w chipotle, 
serem, sals# roja i kolendr#

MACHETE - 53 z"
r&cznie robiona tortilla faszerowana grillowanymi 

kawa"kami wo"owiny, kurczaka i warzyw oraz frijoles, 
podawana z sals# casera, guacamole i mayo-chipotle

FAJITAS 
skwiercz#ce danie z grillowan# papryk# i cebul#, 
2 tortille pszenne, marynowana cebula i frijoles,

salsa casera, $mietana

do wyboru: 

FAJITAS EL POPO - 51 z"
z grillowanymi kawa"kami wo"owiny i kurczaka

FAJITAS DE RES - 59 z"
z grillowanymi kawa"kami wo"owiny

FAJITAS VEGETARIANAS - 46 z" 
z grillowanymi grzybami portobello

i boczniakami

FAJITAS DE CAMARÓN - 64 z"
z grillowanymi krewetkami

CAMARONES AL MOJO DE AJO - 68 z"
krewetki królewskie sma!one z czosnkiem

CHULETA BORRACHA - 49 z"
pol&dwica wieprzowa pijana piwem, z frijoles, 

sals# marinera i sezonowymi warzywami

TEX – MEX 

NACHOS CON QUESO - 29 z" 
nachos zapiekane z serem, papryczkami jalapeño, 

sals# casera i kolendr#

JALAPEÑOS CON QUESO - 29 z"
serowe papryczki jalapeño

CHILI CON CARNE - 37 z"
mi&so duszone z fasol# i chili, 2 tortille pszenne, 

marynowana cebula, kolendra, $mietana

CHILI SIN CARNE - 34 z" 
wega'skie chili z cebul# marynowan#, 

kolendr#, 2 tortille

BURRITO
pszenna tortilla z fasol#, serem, ry!em meksyka'skim, 

papryk#, cebul# marynowan#, kolendr# i piklami, 
podawana ze $mietan# i sals# casera

do wyboru:

BURRITO DE POLLO - 38 z" 
z szarpanym kurczakiem marynowanym w achiote 

BURRITO DE RES - 39 z"
z szarpan# d"ugo pieczon# wo"owin# w sosie bbq 

BURRITO VEGETARIANO - 36 z"
chili sin carne

do wyboru: 
"agodne - $rednio ostre - bardzo ostre

CHIMICHANGA - 49 z"
sma!ona tortilla z szarpan# wieprzowin# marynowan# 
w achiote i pomara'czach, fasol#, pieczon# papryk#, 
serem, ry!em meksyka'skim, papryczkami jalapeño, 

marynowan# cebul# i kolendr#, podawana z mayo 
chipotle, sals# jalapeño, sal# casera i $mietan#

POSTRES
DESERY

CHURROS CON CHOCOLATE 18 z"
churros z gor#c# czekolad# 

CREPAS CON CAJETA - 19 z"
tortilla zapiekana z mlecznym karmelem 

i orzechami, podana z ga"k# lodów

PASTEL DE TRES LECHES - 21 z"
nieziemskie, mleczne ciasto z likierem 

i bia"# czekolad#

SUPLEMENTOS
DODATKI

FRIJOLES - 7 z"
mus z czarnej fasoli

TORTILLA PSZENNA - 3 z"

TORTILLA KUKURYDZIANA - 3 z"

TOTOPOS - 9 z"
sma!one chipsy z tortilli kukurydzianej lub pszennej

JALAPEÑOS  7 z"

ARROZ - 7 z"
ry! meksyka'ski

VARIEDAD DE SALSAS (3x50 ml) - 19 z"
zestaw 3 sals - wybierz ulubione 

GUACAMOLE (200 ml) - 27 z"
mus z awokado hass

SALSA CASERA (200 ml) - 9 z"
pomidory, $wie!a papryka, cebula, 

kolendra, papryczka jalapeño

MAYO CHIPOTLE  (50 ml) - 9 z"
majonez, chipotle, w&dzona papryka, 

miód, kumin, limonka 

SALSA PIÑA (50 ml) - 9 z"
pieczony ananas, papryka i papryczka habanero

SALSA JALAPEÑO (50 ml) - 9 z" 
pieczona papryczka jalapeño, czosnek

SALSA CHILE DE ÁRBOL (50 ml) - 9 z"
papryczka chile de árbol, orzeszki ziemne, czosnek

SALSA MARINERA (50 ml) - 9 z"
kolendra, dymka, czosnek, papryczka habanero

“MF” (50 ml) - 9 z"
pieczona papryczka habanero, czosnek

Produkty, z których przygotowywane s# dania mog# zawiera(  

alergeny wraz z ich pochodnymi. Zapytaj kelnera o sk"ad dania. 

Receptury i gramatury s# dost&pne u mened!era.

Ceny da' i soków owocowych zawieraj# 8% VAT.

Ceny alkoholi, da' z owocami morza i napojów zawieraj# 23% VAT.

Przy obs"udze grup powy!ej 6 osób do rachunku 

zostaniedoliczony serwis w wysoko$ci 10%.


