
 

 

 

 

 

 

 

Předkrmy 
Mexické krevety         189,-                                                        
grilované krevety  v tomatovo-kukuřičné salse s chilli papričkami a                       
čerstvou bagetou        
             

Guacamole Especial                  149,-
originální mexická salsa, připravována z čerstvého avokáda, cibule,                    
rajčat, česneku, zakysané smetany a koriandru, podávaná s tortilla chipsy  

           

Plněné jalapeňos                  149,- 
smažené marinované papričky jalapeňos, plněné čedarem, podávané s          
tortilla chips a medovo-limetkovým dipem 

 

Polévka 
Ancho Chilli Beans Soup                 85,-
velká hustá fazolová polévka ze tří druhů fazolí s chorizo klobásou, černou     
ancho papričkou, zakysanou smetanou, taco kořením, zdobená tortilla chips 

 

 

 

 



 

Fajitas & Burrito & Salads 

Fajitas                                            

grilované nudličky marinovaného masa a zprudka opečená barevná paprika 
s červenou cibulí, dochucené kořením fajitas a podávané s pšeničnými tortillami, 
salsou guacamolle a zakysanou smetanou  

Chicken  (kuřecí prso 200g)                  249,- 

Pork  (vepřová panenka 200g)                  279,- 

Scampi ( krevety 150g)                   320,-
Vege  (grilovaný sýr halloumi 150g )      279,- 

 

Tacos Street                        259,-               

tři pšeničné tortilly plněné třemi druhy směsi, s kuřecím masem, chilli con                   
carne a hovězím trhaným masem sweet chilli, zakysanou smetanou a             
zeleninou, chipotle salsa / vege verze s halloumi a tofu                      

                 
Salát Tijuana                                                           259,-             
grilované nudličky z kuřecích nudliček na trhaných salátových listech  
s avokádem, grilovaným ananasem, barevnými fazolemi, kukuřicí a čedarem, 
domácí dressing, čerstvá bageta  
 
Enchilada                                                         269,-      
tři pšeničné tortilly plněné třemi druhy směsi, s kuřecím masem, chilli con                   
carne a hovězím trhaným masem sweet chilli, zakysanou smetanou a             
zeleninou, zapečené v misce s čedarem                    

                  

Burrito Chilli con Carne                                                      249,-
velká pšeničná tortilla plněná Chilli con Carne  ze sekaného hovězího masa 
s fazolemi a grilovanou zeleninou, zapečená sýrem čedar, salsa guacamolle, 
zakysaná smetana 

 

Originální Chilli con Carne                                                      239,- 
směs Chilli con Carne z hovězího masa s fazolemi, zapečená s čedarem,          
podávaná s tortilla chips, rozpečený chléb nebo basmati rýže 

 



 

Grill & Steaky & Quesadilla 
 

Mexico Beef Burger  180g                     269,- 

trhané hovězí  BBQ v domácí bulce s křupavou slaninou, mexickou tomatovou 
salsou, čedarovým dipem, chipotle majonézou a salátem,                                   
domácí chiili churos, naše tatarka 

 

Picadillo Chicken/Vegan                 249,-
grilovaná filírovaná kuřecí prsíčka nebo bio veganské masové kuličky na            
pikantní barevné zeleninové směs s chilli, čočkou, kukuřicí a tomaty,           
česneková bageta 

 

Grilovaný marinovaný špíz 3 druhy masa   250g                     319,-
grilovaný špíz z marinovaného hovězího rump steaku, vepřové panenky a  
kuřecích prsíček (sous vide) s chorizo klobásou na smažených bramborových 
plátcích s kouřovou solí, fazolovou chilli omáčkou, zakysaná smetana 

    

Čedar Steak  250g                   399,-  
steak z vyzrálého hovězího uruguayského rump steaku (květová špička)   
podávaný s opečenou slaninou, sázeným vejcem, chilli fazolemi,                
smaženou cibulí a pečenou čedarovou tortillou   

         

Churros Steak 250g                           399,-    
steak z vyzrálého hovězího uruguayského rump steaku (květová špička)    
podávaný s chilli churros, salsami chipotle, guacamole a chimichurry  

           

Quesadilla „Beef“                          259,-                            
velká pšeničná tortilla plněná trhaným hovězím masem sweet chilli,            
fazolemi, kukuřicí, červenou cibulí, čedarem a koriandrem, podávaná 
s  guacamole salsou, zakysanou smetanou a mexickým Coleslaw salátem  
             
    

 

 



                

 

Dezerty 

 
Pâte Sucrée duo          149,- 
s kokosovým a limetkovým krémem, ovoce                                                                                                                                                                                                                                           

Domácí pomerančovo-čokoládový cheesecake      129,-                                                                                                 
s ovocem 

 

  

Přílohy 
 

150g  Domácí mexický Coleslaw salát        55,- 
2ks  Česneková bageta         45, 
200g     Grilovaná zelenina (papriky, cibule, kukuřice)     69,- 
200g  Steakové hranolky         55,- 
50g  Studená omáčka dle výběru         39,- 
50g  Guacamole dip           49,- 

Ostatní přílohy dle nabídky 
  

 

Drink & Cocktail 
Desperado 0,33l         69,-                         
pivo ochucení tequilou 

Naše jahodová Margarita        99,-                         
tequila, jahody, jahodový sirup, limetka, ledová tříšť 

Tequila Sunrise          95,-                         
tequila, pomerančový džus, grenadina 

Tequila     0,04l           55,- 
zlatá/stříbrná 
 
 
          

 



 
 

 

Pro ty co si nevybrali… 

 

POLÉVKY 
 

0,2 l  Slezská česnekačka malá      43,- 
  se šunkou, sýrem a chlebovými krutony  

0,2 l  Drůbeží vývar malý       43,- 
  s nudlemi, zeleninou a kousky drůbežího masa  

 

HLAVNÍ JÍDLA 
 

300 g  Italské parmazánové rizoto s kuřecím masem  209,- 
  krémové rizoto s grilovanými kuřecími prsíčky (100g)                                            
  rukolou a parmezánem  

300 g  Italské parmazánové rizoto „Vege“    199,- 
  krémové rizoto s parmezánem*, grilovanou zeleninou a rukolou 

150 g  Smažený sýr gouda       169,- 
  sýr gouda smažený v trojobalu  

150 g  Smažené vepřové řízečky      189,- 
  z vepřové panenky  

200g  Kuřecí steak „Satay“       239,- 
  steak z kuřecích prsíček podávaný s originálním dipem satay                                                       
  z arašídů, chilli a zázvoru, bramborové chipsy         

200 g  Biftečky z vepřové panenky     199,- 
  grilované biftečky z vepřové panenky                                                                                    
  s barevným pepřem, bylinkové máslo, mix salát 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

170 g  Losos na grilu *        259,- 
  grilované filé lososa  bez přílohy                                                                                              
   (1 dkg nad váhu, 10 Kč doblok)  

  

350 g  Salát „Chicken“          229,- 
  velký sezónní salát s kuřecím masem (100g) a balkánským sýrem                                                          
  italský dressing, bageta                                                                                                                                    
  (možná „vege“ verze s grilovaným tofu)  

 

350 g  Salát „Scampi“        259,- 
  velký sezónní salát s grilovanými loupanými krevetami (100g                                                                      
  na olivovém oleji s česnekem domácí medovo-hořčičný dressing,                              
  bageta   
 

350 g  Kuřecí steak (150 g)        259, 
  na zeleninovém salátu                                                                    
  s kukuřicí a sýrem, italský dressing, česneková bageta  

 

 

DĚTSKÁ JÍDLA 
 

100 g  „Mickey Mouse“         129,- 
  smažený kuřecí řízek, hranolky, kečup  

 

100 g  „Donaldino“          129,- 
  přírodní kuřecí řízek, hranolky, kečup  

 

70 g  „Nemo“           129,- 
  smažený sýr, hranolky, kečup  


	Domácí pomerančovo-čokoládový cheesecake      129,-                                                                                                 s ovocem

