LDN

DOHA

NYC

الجمربي

جمربي مشوي ،أجاف ،تشيبوتيل،ا
أناناس بيكو دي غالو
٤٥.٠٠

واغيو تاكو
واغيو سواديرو  ،صلصة
مارتاجادا  ،كزبرة
 ٧٠.٠٠ر.ق

سلطة السلطعون امللك
أفوكادو ،سلطة نيغرا،ا
وجنب كرميي
 ١٣٠.٠٠ر.ق

رشيحة لحم أراتشريا

رشيحة لحم بقري اراتشريا ،لحم ضأن،ا
الباستور ،ثالثة أنواع من الجنب
طامطم مشوية ،هالبينو
 ٩٥.٠٠ر.ق

تونة باليتيتا

تونة ،كرمية أفوكادو ،أناناس،ا
بيكو دي غالو
 ٧٠.٠٠ر.ق

التاكو
أطباق ساخنة

المب أل باستور

لحم ضأن ،أناناس مشوي،ا
سلطة خرضاء
٥٠.٠٠

)معد يف املطعم ،ويقدم أزوا ًجا(
هالبينو تاكو مقرمش
فطر هالبينو محيش وجبنة بيكورينو
٥٠.٠٠

املقبالت

تاكو السلطعون

شبوتيل ،أفوكادو ،كرنب مقرمش
٦٥.٠٠

غواكامويل

يقدم مع خبز التورتيال املعد يف املطعم،ا
وكروديتيه الخرضاوات ،والسلطة
 ٥٠.٠٠ر.ق

الكاملار املقيل

الحبار املقرمش ،توابل توجارايش،ا
املكسيكية ،صلصة جالبينو أيويل
كزبرة ،فلفل فريسنو شييل
 ٥٥.٠٠ر.ق

تيتيال دي تينجا

تورتيال ثاليث األلوان محيش بدجاج
التينجا  ،فستق و سيكيل باك
 ٦٠.٠٠ر.ق

دجاج مقرمش

صوص شيبوتل الحلو

كساديا روستيكا بالكأمة

ثالثة أنواع من الجنب ،كأم أسود،ا
طامطم مشوية ،فطر املحار
 ٩٥.٠٠ر.ق

المينادو دي هاماتيش
أغواتشييل فريدي ،رمان،ا
تفاح أخرض ،هيكاما
 ٨٠.٠٠ر.ق

٧٠.٠٠ر.ق

التونة توستادا
سمك التونة األفوكادو شيبوتيل أيويل
55.00

توتستاديتاس

فوا جرا توستادا

توستادا فوا جرا  ،صلصة توماتيلو  ،تفاح أخرض
 ٩٠.٠٠ر.ق

غواداالخارا

شمندر أصفر ،تفاح أخرض ،طامطم
هريلوم ،جنب املاعز ،فستق
 ٦٥.٠٠ر.ق

رشائح لحم الضأن
أعشاب محمرة ،صوص
بيبيان روخو ،رمان
 ١٤٠.٠٠ر.ق

سمك القد األسود

السلطات

فارو دي بونت ألني

سلطة جيكاما وفلفل املانجو مع صوص
األنشو تشييل فينجريت
 ٦٥٫٠٠ر.ق

دجاج يوكاتان
سباتشكوك

دجاج كامل مغذى عىل الذرة املشوي،ا
صلصة بيبل ومخلالت
 ٢٧٥.٠٠ر.ق

أطباق ساخنة

األخطبوط املشوي
األخطبوط املشوي عىل الفحم
كروكيت الجمربي
مائة و ستون

تعزيز ويلنجتون
الفطر الربي جنب املاعز
الكأمة

سمك الهامور املخبوز يف أوراق املوز
مع التوماتيلو والكزبرة
 ١٩٥.٠٠ر.ق

الجزر من العسل والزعرت
 ٣٠.٠٠ر.ق
بروكسل سربوتس ،زبدة اللوز
 ٣٥.٠٠ر.ق

كونفيت البط ،بطيخ ،نعناع ،كزبرة ،متر ،ا
صلصة الخل بالشبوتيل
 ٦٥.٠٠ر.ق

جمربي مشوي

سمكة القد األسود املشوية بتوابل
امليسو بالشبوتيل مع الجريب
فروت املعالج
 ٢٣٠.٠٠ر.ق

السمك املخبوز

البط والبطيخ

جمربي عمالق مشوي،ا
صوص تشيبوتيل بالثوم،ا
صوص ماتشا
 ١٩٠.٠٠ر.ق

ريب آي لحم بقر واغيو

رشيحة لحم ريب آي واغيو  ٣٠٠جرام مشوية
عىل الفحم بنسبة دهون  ٧تقدم مع
صلصة تشيميتشوري واالسكيتيس
 ٣٤٠.٠٠ر.ق

برييا

لحم ُخروف مطهو ببطء  ،صلصة
الكرودا الخرضاء ،مخلل الكراث
 ٢٠٠.٠٠ر.ق

140.00

لحم بقري مشوي

بط كارنيتاس

كونفيت البط املحفوظ ملدة  ٢٤ساعة ،ا
يقدم مع خبز التورتيال محيل
الصنع والصلصة فريدي
 ٢٠٠.٠٠ر.ق

لحم بقري من األضلع القصرية مشوي ببطء،ا
جوز مسحوق ،وتورتيال
ُمع ّدة يف املطعم
 ٣٢٠.٠٠ر.ق

أطباق جانبية
بطاطس مهروسة بالكأمة
 ٣٥.٠٠ر.ق

الذرة املشوي
والليمون،ا
الجنب املكسييك ،ر.ق
والفلفل الحار
٤٠.٠٠

بطاطس مهروسة بالكأمة
 ٣٥.٠٠ر.ق
أرز أخرض
 ٢٥.٠٠ر.ق

أرندونو

ليمون ،التوت األحمر ،صبار األجاف

جاردنرز

مارغريتا فريجن

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

دري بالوما

الليمون الطازج مع رشاب الصبار
وجعة الزنجبيل

موكتيلز

جريب فروت ،رشاب الصبار ،ليمون أخرض
طازج ،كلوب صودا

٤٥.٠٠

عصري ليمون
الطازج

هرس كرون

عصري الربتقال الطازج ،رشاب
الرمان ،ليمون طازج ،صودا

مهيتو بالتفاح

نعناع طازج ،ليمون أصفر واخرض
طازج ،تفاح ،صودا

عصري الليمون ،رشاب السكر  ،صودا

بينا كوالدا

جوز الهند واألناناس والفانيليا
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