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بيسكادو كونترامار

سمكة كاملة مشوية 
مع صوص أدوبو روخو، 
وصوص أدوبو فيردي

140.00

تشورو

40.00

تشيلي تشوكوليت كيك

45.00

مثلجات الفواكه

30.00

كعكة بانوفي

40.00

الحبار المقلي

حبار مقرمش، توغاراشي مكسيكي،هالبينو 
أليولي، كزبرة، وفلفل فريسنو

50.00

كويساديال روستيكا

ثالثة أنواع من الجبن، طماطم مشوية، 
فلفل بوبالنو

45.00

أرز أخضر خضراوات مطهوة ببطء ملفوف بروكسل بطاطا مشوية

المينادو دي هاماتشي

أغواتشيلي فيردي، رمان، تفاح أخضر، 
هيكاما

70.00

باليتيتا تونة 

تونة، كريمة أفوكادو، أناناس، بيكو دي 
غالو

60.00

غواكامولي

يقدم مع خبز التورتيال المعد في المطعم،
وكروديتيه الخضراوات، والسلطة

40.00

الذرة المشوي

غموس الجبن المكسيكي، والليمون، 
والفلفل الحار

30.00

سلطة السلطعون الملك

أفوكادو، سلطة نيغرا، وجبن كريمي

130.00

تونة

تونة، كريمة أفوكادو، تشيبوتلي أليولي، 
كراث مقرمش

50.00

دجاج

دجاج تينغا، فاصولياء سوداء، أفوكادو، 
قشدة فريتشي

40.00

مشروم

الفطر البري، اللفت، البطاطا، بيكورينو

 30.00

أراتشيرا

ستيك مشوي على اللهب، كزبرة، بصل، 
صلصة تاكيرا

45.00

الجمبري

جمبري مشوي، أجاف، تشيبوتلي، أناناس 
بيكو دي غالو

45.00

باها ستايل فيش

ملفوف، بيكو دي غالو، تشيبوتلي، فجل

40.00

المب أل باستور

لحم ضأن، أناناس مشوي، سلطة خضراء

45.00

واغيو ريب آي

250 جرام من لحم أضلع 
واغيو مشوي يقدم مع 
صوص تشيميتشوري، 

وسلطة الذرة المكسيكية.

280.00

شرائح لحم الضأن

أعشاب محمرة، صوص 
بيبيان روخو، رمان

140.00

تشيكن بيبل

دجاج مشوي، مع صوص 
بيبل أدوبو

120.00 

قرنبيط مشوي

صوص ماتشا سيكيل باك، 
أناناس بيكو دي غالو

75.00

جمبري مشوي

جمبري عمالق مشوي، 
صوص تشيبوتلي بالثوم، 

صوص ماتشا

180.00

المقبالتالسلطات

المشويات

أطباق ساخنة

الحلويات

التاكو
)معد في المطعم، ويقدم أزواًجا(

على شواية تعمل بالحطب

أطباق جانبية

مأكوالت بحرية

باتو آند سانديا

لحم البط، بطيخ، نعناع، كزبرة، تمر، صلصة 
خل تشيبوتلي

65.00

غواداالهارا

شمندر أصفر، تفاح أخضر، طماطم غير 
مهجنة، جبن الماعز، الفستق

65.00

لحم بقري مشوي

لحم بقري من األضلع 
القصيرة مشوي ببطء، جوز 

مسحوق، وتورتيال ُمعّدة 
في المطعم

200.00

دك كارنيتاس

لحم البط المطهو 
بدهن البط، يقدم 

مع تورتيال معدة في 
المطعم، وسلطة 

خضراء

200.00

25.00


