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الجم�ي
جم�ي مشوي، أجاف، تشيبوت�،ا

أناناس بيكو دي غالو
التاكو٤٥.٠٠

(معد � ا�طعم، ويقدم أزواًجا)

�مب أل باستور
لحم ضأن، أناناس مشوي،ا

سلطة خ�اء 
٥٠.٠٠

ا�قب�ت

توتستاديتاس

واغيو تاكو
واغيو سواديرو ، صلصة

مارتاجادا ، كزبرة
٧٠.٠٠

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

كزبرة، فلفل فريسنو شييل 
٥٥.٠٠

كاسيديا دي تينجا
دجاج تينجا ، تريس كيسوس ، أفوكادو

و الصلصا تاكويرا
٨٥.٠٠

توستادا التونا
تونا، كرªة ا©فوكادو، شبوت� أيو¨،ا

كراث مقرمش 
٥٥.٠٠

سلمون جراف�كس توستادا
 سمك السلمون ا�قدد، ريبوسايد تيكي� فينجريت

٦٥.٠٠

 سمك باجا
هامور مقرمش ، صلصة ف°دي
باشون فروت بيكو دي جالو &

٤٥.٠٠

كرسبي هالبينو
فلفل ه�بينو مح´ بالذرة، فطر

محاري وجبنة بيكورينو 

٥٠.٠٠

غواكامو¨
يقدم مع خبز التورتي� ا�عد � ا�طعم،ا

وكروديتيه الخ�اوات، والسلطة
٥٠.٠٠

كساديا روستيكا بالك¸ة
ث�ثة أنواع من الج¹، ك¸ أسود،ا

ط¾طم مشوية، فطر ا�حار 
٩٥.٠٠

سلطة السلطعون ا�لك
أفوكادو، سلطة نيغرا،ا

وج¹ كرªي
١٣٠.٠٠

سيفيت´ باس البحر
، أكواشيل نيجرا ، جيكاما وا©فوكادو

فجل صغ°
٧٠٫٠٠

بولو كرجينتي
دجاج مقرمش ، صلصة شيبوتل الحلوة

مع كرªة ا�وز
٧٠.٠٠

تيتي� الفلفل الحار
تورتي� من ث�ثة ألوان مع الستيك و

الفاصوليا السوداء 
٦٠.٠٠

تونة باليتيتا
تونة، كرªة أفوكادو، أناناس،ا

بيكو دي غالو
٧٠.٠٠

 Äيحة لحم أراتش°ا
Äيحة لحم بقري اراتش°ا، لحم ضأن،ا

الباستور، ث�ثة أنواع من الج¹
ط¾طم مشوية، هالبينو

٩٥.٠٠



 

 

أطباق ساخنة

أطباق جانبية

بطاطس مهروسة بالك¸ة
٣٥.٠٠

الذرة ا�شوي
الج¹ ا�كسيÇ والليمون والفلفل الحر

٤٠،٠٠
أرز أخ�

٢٥.٠٠

بطاطا مشوية
٢٥.٠٠

 البط والبطيخالسلطات
كونفيت البط، بطيخ، نعناع، كزبرة، Ëر، ا

صلصة الخل بالشبوت�
٦٥.٠٠

 غوادا�خارا
شمندر أصفر، تفاح أخ�، ط¾طم

ه°لوم، ج¹ ا�اعز، فستق 
٦٥.٠٠

كورديرو
Äائح لحم الضأن ا�شوية، صلصة بيبيان

روجوا�كسيكية وا©عشاب 
285.00

سا�ون مشوي
سمك السا�ون ا�سكتلندي

مشوي عÓ الحطب، ميسو شيبوتل 
ا�زجج، إنسي�دا دي رابانو 

١٤٥.٠٠

ا©خطبوط ا�خلوط
أخطبوط مع صلصة ا©يو¨ مشوي

مع كروكيت الروبيان  
١٦٠.٠٠

كارنيتاس التونة
شقف من التونة ا�شوية محشية 

بالفلفل الحار، سوس نوغادا 
والجبنة ا�شوية

١١٠.٠٠

واغيو ريب اي
٣٠٠ غرام من الريب أي ب.م.س ٧ ا�شوي مع

التشيميتشوري والذرة ا�حمصة 
٣٤٠.٠٠

دجاج سباتشكوك
يوكاتان 

الدجاج ا�حمر ا�غذى بالذرة،بيبيل
ادوبو ومخل�ت 

١٥٠.٠٠

دجاج محمر كامل مغذى بال
ذرة،بيبيل ادوبو وا�خل�ت 

٢٨٥.٠٠

Ûفارو دي بونتا أل
سلطة الجيكاما و ا�انجو الحارة

مع خل ا�نشو
٦٥.٠٠

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

يقدم مع خبز التورتي� مح�
الصنع والصلصة ف°دي 

٢٠٠.٠٠

ويلينجتون
فطر بري ، ج¹ ا�اعز، الك¸ة

والفلفل الحار دي أربول جوس 
 ١٤٠٫٠٠ 

سمك مخبوز
هامور مخبوز بورق ا�وز مع

التوماتيلو والكزبرة
١٩٥.٠٠

شورت ريب بيف ب°ييا
ضلع بقري مشوي ببطء
مطبوخ � بصل مخلل

وهابان°و
٢٦٥.٠٠

قطعة من كتف الخروف ا�شوي
٨/٧ خاروف كامل تحميص بطيء

مطبوخ � الفلفل الحار 
ا©بودو والتورتي� 

٢٨٥.٠٠

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

صوص ماتشا
١٩٠.٠٠

السلطعون
 سلطعون كامل مع خلطة مميزة يقدم

مع تيكي� بور ب�نك
٣٨٥.٠٠

âالجزر مع العسل والزع
٣٠.٠٠

بروسل س�اوتس
زبدة اللوز ولحم البقر ا�قدد

٣٥.٠٠



 أرندونو
ليمون، التوت ا©حمر، صبار األجاف

 مارغريتا ف°جن
الليمون الطازج مع Äاب الصبار

وجعة الزنجبيل

 هرس كرون
عص° ال�تقال الطازج، Äاب
الرمان، ليمون طازج، صودا

 مهيتو بالتفاح
نعناع طازج، ليمون أصفر واخ�

طازج، تفاح، صودا

بينا كو�دا
جوز الهند وا©ناناس والفانيليا

عص° ليمون 
الطازج

عص° الليمون، Äاب السكر ، صودا

 جاردنرز
خيار، نعناع، زنجبيل، ليمون أخ�

 طازج، عص° الليمون

 دري بالوما
جريب فروت، Äاب
الصبار، ليمون أخ� 
 طازج، كلوب صودا

موكتيلز 
٤٥.٠٠

دوحة لندننيويورك


