
בוריטו )טורטייה רול(  
או קערה )ללא גלוטן(  

     
55/53 ברבקואה	   

אסדו מפורק בגריל, אורז מקסיקני, סלסת עגבניות, כרוב    
מקסיקני, שעועית שחורה ורוטב צ'ילפניו   

אנטריקוט	 55/53    
פרוסות אנטריקוט על הפלנצ’ה, אורז מקסיקני, סלסת   

עגבניות, כרוב מקסיקני, בצל מטוגן, שעועית שחורה   
ורוטב איולי כוסברה   

   53/51 צ’ילי	קון	קרנה	 	 	
תבשיל בקר טחון, אורז מקסיקני, סלסת עגבניות, כרוב    

מקסיקני, שעועית שחורה ורוטב צ'ילפניו   

  54/51 חזה	עוף	בגריל	 	 	
במרינדה מעושנת עם אורז מקסיקני, סלסת עגבניות, כרוב    
מקסיקני, שעועית שחורה, אננס צלוי ורוטב איולי צ'יפוטלה   

52/50    אונגוס	

פטריות ובצל על הפלנצ’ה, אורז מקסיקני, סלסת עגבניות,   
כרוב מקסיקני, שעועית שחורה ורוטב צ'יפוטלה   

52/50    ארטישוק	בגריל	

אורז מקסיקני, סלסת עגבניות, כרוב מקסיקני, שעועית    
שחורה ורוטב צ'ילפניו   

53/51        פאסקדו	

פילה דג בבלילת בירה עם אורז מקסיקני, שעועית שחורה, סלסת    
עגבניות, כרוב מקסיקני ורוטב צ'ילפניו    

*קערת הפאסקדו )דג( מכילה גלוטן    

54/51    פויו	טינגה	

תבשיל חזה עוף עם עגבניות חרוכות וצ'יפוטלה, אורז מקסיקני,    
סלסת עגבניות, כרוב מקסיקני, שעועית שחורה ואיולי צ'יפוטלה   

*ניתן לבקש מנת בשר כפולה בכל הקערות + 15  
*ניתן להוסיף לכל המנות בצל ופטריות על הפלנצ’ה + 6   

**מומלץ להוסיף לכל המנות גווקמולה + 4  

בוריטוס/קערה 

סלטים  
  

    סלט	קיסר	קלאסי  |  רצועות חסה, גווקמולה, בצל פריך, שברי 
נאצ׳וס ורוטב קיסר  35   

   סלט	עוף	קיסר  |  רצועות חסה, חזה עוף בגריל, גווקמולה,
בצל פריך, שברי נאצ’וס ורוטב קיסר  55   

    סלט	אנטריקוט  |  רצועות חסה, אנטריקוט על הפלנצ’ה, 
גווקמולה, בצל פריך, שברי נאצ’וס ורוטב קיסר  55    

תוספות ונאצ'וס  
   גווקמולה  |  )200 ג’(  18

   נאצ’וס		BOX  | עם פיקו דה גאיו  29 / פריחולס  32 / גווקמולה  36

   נאצ׳וס	בול  |  משולשי טורטיית תירס שאנחנו מכינים במקום 
מטוגנים לפריכות גבוהה עם סלסת פיקו דה גאיו, פריחולס,    

גווקמולה, חלפניו ואיולי כוסברה  44    

    פאפאס  |  פלחי תפוחי אדמה ברוטב איולי צ’יפוטלה  12/19

   סלט	גן  |  חסה, עגבניה, בצל, רצועות נאצ׳וס, ווינגרט  14

כדורי	תירס  |  בציפוי קריספי ברוטב איולי כוסברה  18 	 	 	

   פריחולס  |  שעועית שחורה חמה  14

   אורז	מקסיקני  |  עם ליים וכוסברה  10

   טבעות	בצל	עם איולי צ׳יפוטלה  15

		שעועית	ירוקה	מקסיקו	סטייל	עם איולי צ׳יפוטלה  17  

									כנפיים	"דה	פויו"  |  8 חצאי כנפיים ברוטב ברבקיו צ'ילי מעושן ,
           עם איולי כוסברה בצד  39

כשר

טאקוס: 2 טורטיות   
רכות או קריספיות  

מתירס   
  

חזה	עוף בגריל  |  חזה עוף במרינדה מעושנת עם אננס צלוי,    
בצל סגול קצוץ, כוסברה קצוצה ורוטב איולי צ'יפוטלה  36   

ברבקואה  |  אסדו מפורק בגריל, שעועית שחורה,    
בצל סגול קצוץ, כוסברה קצוצה ורוטב צ'ילפניו  38   

    אונגוס  |  פטריות ובצל על הפלנצ’ה, גווקמולה,
בצל סגול קצוץ, כוסברה קצוצה ורוטב צ'יפוטלה  32   

    ארטישוק	בגריל  |  ארטישוק, גווקמולה,
בצל סגול קצוץ, כוסברה קצוצה ורוטב צ'ילפניו  32   

     פויו	טינגה | תבשיל חזה עוף עם עגבניות חרוכות וצ'יפוטלה, 
בצל סגול קצוץ, כוסברה קצוצה ואיולי צ'יפוטלה  38    

פאסקדו | פילה דג בבלילת בירה עם גווקמולה, כרוב מקסקיני,  	 	
בצל פריך ואיולי כוסברה  39    

 
מומלץ	להוסיף לכל המנות גווקמולה +4 	



ארוחת בוריטו | 
בוריטו לבחירה מכל סוגי הבוריטוס בתפריט  

*בוריטו ברבקואה / אנטריקוט  3 +

תוספת: פאפס קטן / סלט גן  שתייה: לימונדה

ארוחות ילדים
 ארוחות	ילדים	מוגשות	עם	שתייה

חוברת	צביעה	וקעקוע

 מיני	טורטייה	רול  |  טורטיית חיטה מגולגלת
עם נתחוני שניצלונים ופלחי צ’יפס בפנים  39       

שניצלונים  |  נתחוני עוף קריספיים עם פלחי צ’יפס או אורז 39

 כדורי	תירס	-	מומלץ!   |  כדורי תירס בציפוי קריספי
עם אורז  39

מומלץ!מומלץ!

51

59

דוס מקסיקנוס | 159
תרכיבו	לכם	את	הטאקוס	בעצמכם:

מגוון	סוגי	בשרים,	סלסות,	תוספות	וטורטיות.	
הכל	מגיע,	אין	צורך	לבחור!

שדרגו	את	התוספת		טבעות בצל /  פריחולס / שעועית 
ירוקה מקסיקאן סטייל  3 / כדורי תירס  5 / נאצ'וס + גווקמולה 

17 / נאצ'וס + סלסה עגבניות 12 / נאצ'וס + פריחולס  15 
שדרגו	את	השתיה	מינרלים / סודה 2 | מוגזים  4

קינוחים
צ’ורוס  |  3 מקלות מצופים סוכר וקינמון, עם רוטב ריבת חלב  29

צנצנת	מנגו	אישית  |  על מצע מרנג אגוזי לוז, קרם מנגו, קרם וניל 
ורוטב מנגו מרענן  14    

צנצנת	אוראו	אישית  |  על קוביות בראוניז, “מגדל” של קרם עוגיות 
אוראו ומעליו רוטב שוקולד מריר, קליקים ואוראו  14    

בירה 
 בירה	סאן	מיגל  |   
בקבוק 250 מ”ל  18

 בירה	הבית	מקסיקנה  |   
בירה טרייה קלילה ומתובלת בעלת

ארומה של הדרים  28 

שתייה 
מוגזים בפחית  10

מים/סודה  9
לימונדה  8

ארוחת קערה/סלט | 62
)בוריטו בול | ללא גלוטן(

לבחירה מכל סוגי הקערות 

תוספת: אורז מקסיקני / פאפס קטן / סלט גן

שתייה: לימונדה

קטן

בשר: ברבקואה - אסדו בגריל | צ'ילי קון קרנה - בשר טחון 
עם שעועית שחורה וצ'ילי | חזה עוף בגריל

סלסות: סלסת עגבניות | גווקאמולה

תוספות: פריחולס - שעועית, אורז ליים 
מגיע עם 8 טורטיות חיטה קטנות

)ניתן להחליף לטורטיות תירס ללא גלוטן(


