
ENTRADA

TACOS

PLATO PRINCIPAL 

DESSERT 

MENU DE DEGUSTACION

LDN | NYC | DOHA | IBIZA

Margarita Virgin 

Dry Paloma 

Homemade  
Lemonade 

Apple Mojito 

Heras Crown 

Gardeners 

MOCKTAILS

Arandono 
 

Pina Colada 

التوت األحمر، صبار األجاف، عصري 
ليمون

الطازج،  واألخرض  األصفر  الليمون 
الزنجبيل مع جعة  أرغريف 

أخرض  ليمون  زنجبيل،  نعناع،  خيار، 
ليمون طازج، عصري 

جريب فروت، أرغريف، ليمون أخرض 
طازج، كلوب صودا

الرمان،  الطازج، رشاب  الربتقال  عصري 

ليمون طازج، صودا

الطازج، قطر، كلوب صودا الليمون  عصري 
نعناع طازج، ليمون أصفر وأخرض طازج، 

تفاح، صودا

الفانيال أناناس،  الهند،  جوز 

45.00

القد األسود سمك 

بتوابل  املشوية  األسود  القد  سمكة 
الجريب  مع  بالشبوتيل  امليسو 

املعالج فروت 

ريب آي لحم بقر واغيو

رشيحة لحم ريب آي 300 جرام مشوية 
7 تقدم مع  عىل الفحم بنسبة دهون 

واالسكيتيس تشيميتشوري  صلصة 

أرز أخرض مطهوة خرضوات  مشوية بطاطس 

القريدس تاكو 

قريدس مشوي، صبار األجاف، 
بيكو دي  بصلصة  أناناس  شبوتيل، 

جالو

اراتشريا تاكو 

كزبرة، بصل،  لحم محمرة،  رشيحة 
تاكريا صلصة 

الغواكامويل

املعد  التورتيال  يقدم مع خبز 
والصلصة  والكروديتيه  ا،  منزليً

الخرضاء

الدجاج توستادا 

أفوكادو،  بازالء سوداء،  تينغا،  دجاج 
فريش كريم 

امللك السلطعون  سلطة 

نيجرا، جنب  أفوكادو، صلصة 
كرمية

الليمون تارت  بالفلفل  الشوكوالتة  مكعب 

الحار

التاكو لكل فرد شطريتان من 

رئييس  اختيار طبق  الرجاء 
واحد 

جانبيني وطبقني 

االختيار الرجاء 

لشخصني  700
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الغواكامويلاملقبالت

املعد  التورتيال  يقدم مع خبز 
والصلصة  والكروديتيه  ا،  منزليً

الخرضاء
50.00

املشوية الذرة 

الحار املكسييك  األحمر  والفلفل  الكيسو  صلصة 

املقيل الكاالماري 

املكسيكية،  توجارايش  توابل  املقرمش،  الحبار 
فريسنو  فلفل  كزبرة،  أيويل،  جالبينو  صلصة 
فريسنو  فلفل  كزبرة،  أيويل،  شييل جالبينو 

شييل

روستيكا كساديا 

الجنب، طامطم مشوية، أنواع من  ثالثة 
الحار بوبالنو شييل   فلفل 

كامبيتشانا كساديا 

اراتشريا، بقري  لحم  رشيحة 
أنواع من  الباستور، ثالثة  لحم ضأن 

الجنب، طامطم مشوية، جالبني

امللك السلطعون  سلطة 

نيجرا، جنب كرمية أفوكادو، صلصة 

المينادو دي هامايش

تفاح  أغواشييل فريدي، رمان، 
هيكاما أخرض، 

باليتيتا تونا 

املحمرة، الزرقاء  الزعنفة  ذات  التونا 
بيكو  أناناس بصلصة  األفوكادو،   كرمية 

دي جالو

التاكو
املنزل( )شطريتان معدتان يف 

السلطعون  تاكو 

مقرمش كرنب  أفوكادو،  شبوتيل، 

الضأن  لحم  تاكو 

أناناس مشوي، صلصة  لحم ضأن، 
خرضاء

اراتشريا تاكو 

كزبرة، بصل، صلصة  لحم محمرة،  رشيحة 
تاكريا

الفطر تاكو 

فطر بري، كرنب، بطاطس، جنب 
بيكورينو

القريدس تاكو 

األجاف، شبوتيل،  قريدس مشوي، صبار 
بيكو دي جالو أناناس بصلصة 

الدجاج توستادا 

تينغا، بازالء سوداء، أفوكادو، كريم فريش دجاج 

التونا توستادا 

أيويل، كراث مقرمش األفوكادو، شبوتيل  تونا، كرمية 

توتستاديتاس

والبطيخالسلطات البط 

متر،  كزبرة،  نعناع،  بطيخ،  البط،  كونفيت 
بالشبوتيل الخل  صلصة 

غواداالخارا

تفاح أخرض، طامطم  شمندر أصفر، 
املاعز، فستق هريلوم، جنب 

املشاوي

مشوي قريدس 

الثوم  كبري مشوي، صلصة  قريدس 
ماشا صلصة  والشبوتيل، 

الضأن لحم  قطع 

األعشاب، صلصة  من  مقرمشة  طبقة 
رمان الحمراء،  بيبيان 

املشوي القرنبيط 

أناناس  ماشا،  باك صلصة  سيكيل 
بيكو دي جالو بصلصة 

ريب آي لحم بقر واغيو

رشيحة لحم ريب آي 300 جرام مشوية 
7 تقدم مع  عىل الفحم بنسبة دهون 

واالسكيتيس تشيميتشوري  صلصة 

كارنيتاس بط 

24 ساعة،  البط املحفوظ ملدة  كونفيت 
الصنع  التورتيال محيل  يقدم مع خبز 

فريدي والصلصة 

القد األسود سمك 

امليسو  بتوابل  املشوية  األسود  القد  سمكة 
املعالج فروت  الجريب  مع  بالشبوتيل 

الساخنة األطباق 
البقر لحم  باربكوا 

القصرية املشوية ببطء يف  البقر  أضالع لحم 
املطحون، وخبز  الجوزي  القرع  أدوبو،  صلصة 

الصنع محيل  التورتيال 

املخبوز السمك 

سمك الهامور املخبوز يف أوراق املوز 
والكزبرة التوماتيلو  مع 

بيبل دجاج 

دجاج مغذى عىل الذرة مشوي، صلصة 
بيبل

25 الجانبية  األطباق 
أرز أخرض مطهوة خرضوات  سكيتيس ا مشوية بطاطس 

55.00


