


تاكو السلطعون
شبوت	، أفوكادو، كرنب مقرمش

٦٥.٠٠

الجم�ي
جم�ي مشوي، أجاف، تشيبوت	،ا

أناناس بيكو دي غالو
٤٥.٠٠

م�وم
الفطر ال�ي، اللفت، البطاطا،ا

بيكورينو 
٤٥.٠٠

التاكو
(معد � ا�طعم، ويقدم أزواًجا)

�مب أل باستور
لحم ضأن، أناناس مشوي،ا

سلطة خ�اء 
٥٠.٠٠

ا�قب¢ت

توتستاديتاس

غواكامو£
يقدم مع خبز التورتي¢ ا�عد � ا�طعم،ا

وكروديتيه الخ�اوات، والسلطة
٥٠.٠٠

كساديا روستيكا بالك©ة
ث¢ثة أنواع من الجª، ك© أسود،ا

ط¯طم مشوية، فطر ا�حار 
٩٥.٠٠

�مينادو دي هامات±
أغواتشي	 ف³دي، رمان،ا

تفاح أخ�، هيكاما 
٨٠.٠٠

سلطة السلطعون ا�لك
أفوكادو، سلطة نيغرا،ا

وجª كر¹ي
١٣٠.٠٠

الكا�ار ا�ق	
الحبار ا�قرمش، توابل توجارايش،ا
ا�كسيكية، صلصة جالبينو أيويل

كزبرة، فلفل فريسنو شييل 
٥٥.٠٠ تونة باليتيتا

تونة، كر¹ة أفوكادو، أناناس،ا
بيكو دي غالو

٧٠.٠٠

الذرة ا�شوي
الجª ا�كسيÁ، والليمون،ا

والفلفل الحار
٤٠.٠٠

واغيو تاكو
واغيو سواديرو ، صلصة

مارتاجادا ، كزبرة
٧٠.٠٠

 Âيحة لحم أراتش³ا
Âيحة لحم بقري اراتش³ا، لحم ضأن،ا

ªالباستور، ث¢ثة أنواع من الج
ط¯طم مشوية، هالبينو

٩٥.٠٠

توستادا الدجاج
دجاج تينغا، باز�ء سوداء، أفوكادو،ا

كريم فريش
٥٠.٠٠

توستادا التونا
تونا، كر¹ة اÄفوكادو، شبوت	 أيو£،ا

كراث مقرمش 
٥٥.٠٠



 

السلطات

ا�شويات

جم�ي مشوي
جم�ي عم¢ق مشوي،ا
صوص تشيبوت	 بالثوم،ا

صوص ماتشا
١٩٠.٠٠

قرنبيط مشوي
صوص ماتشا سيكيل باك،ا

أناناس بيكو دي غالو 
٨٥.٠٠

عÍ شواية تعمل
بالحطب

Âائح لحم الضأن
أعشاب محمرة، صوص

بيبيان روخو، رمان
١٤٠.٠٠

دجاج يوكاتان
سباتشكوك

دجاج كامل مغذى عÍ الذرة ا�شوي،ا
 صلصة بيبل ومخل¢ت 

٢٧٥.٠٠

أطباق ساخنة

لحم بقري مشوي
لحم بقري من اÄضلع القص³ة مشوي ببطء،ا

جوز مسحوق، وتورتي¢ 
ُمعّدة � ا�طعم

٣٢٠.٠٠

بطاطس مهروسة بالك©ةأطباق جانبية
٣٥.٠٠

أرز أخ�
٢٥.٠٠

خ�اوات مطهوة ببطء
٢٥.٠٠

بطاطا مشوية
٢٥.٠٠

 البط والبطيخ
كونفيت البط، بطيخ، نعناع، كزبرة، Ùر، ا

صلصة الخل بالشبوت	
٦٥.٠٠

 غوادا�خارا
شمندر أصفر، تفاح أخ�، ط¯طم

ه³لوم، جª ا�اعز، فستق 
٦٥.٠٠

 ريب آي لحم بقر واغيو
Âيحة لحم ريب آي واغيو ٣٠٠ جرام مشوية

عÍ الفحم بنسبة دهون ٧ تقدم مع 
صلصة تشيميتشوري وا�سكيتيس

٣٤٠.٠٠

 بط كارنيتاس
كونفيت البط ا�حفوظ �دة ٢٤ ساعة، ا

يقدم مع خبز التورتي¢ مح	
الصنع والصلصة ف³دي 

٢٠٠.٠٠

 سمك القد اÄسود
سمكة القد اÄسود ا�شوية بتوابل

ا�يسو بالشبوت	 مع الجريب
فروت ا�عالج

٢٣٠.٠٠

السمك ا�خبوز
سمك الهامور ا�خبوز � أوراق ا�وز

مع التوماتيلو والكزبرة
١٩٥.٠٠



 أرندونو
ليمون، التوت اÄحمر، صبار األجاف

 مارغريتا ف³جن
الليمون الطازج مع Âاب الصبار

وجعة الزنجبيل

 هرس كرون
عص³ ال�تقال الطازج، Âاب
الرمان، ليمون طازج، صودا

 مهيتو بالتفاح
نعناع طازج، ليمون أصفر واخ�

طازج، تفاح، صودا

بينا كو�دا
جوز الهند واÄناناس والفانيليا

عص³ ليمون 
الطازج

عص³ الليمون، Âاب السكر ، صودا

 جاردنرز
خيار، نعناع، زنجبيل، ليمون أخ�

 طازج، عص³ الليمون

 دري بالوما
جريب فروت، Âاب الصبار، ليمون أخ�

 طازج، كلوب صودا

موكتيلز 
٤٥.٠٠


