POLÉVKA/SOPA
*1. POZOLE /300 ml/

49,-

originální mexická pikantní polévka s kuřecím masem a kukuřicí Homini,
zdobená zakysanou smetanou

PŘEDKRMY/ENTRANTES
*10. PAPRIČKY JALAPEÑOS

89,-

plněné domácím smetanovým sýrem + domácí pšeničný chléb

*12. KUKUŘIČNÉ CHIPSY „NACHOS“ /100 g/ 81,s domácí ostrou om. ze zelených mexických rajčat „salsa verde“
s domácí salsou Guacamole (zelené avokádo)
s domácí pikantní rajčatovou omáčkou „salsa roja“
con queso (s rozpečeným sýrem Cheddar)

„Naše jídla nemusí být pikantní, vše dle Vašeho přání.
Zakysaná smetana zmírňuje pálivost“
½ porci účtujeme za 70% z ceny
Veškeré váhy ingrediencí jsou brány v syrovém stavu
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha
na vyžádání zákazníka

ORIGINÁLNÍ MEXICKÁ KUCHYNĚ
…tortillas/auténtica cocina mexicana…
20. QUESADILLA

		

139,-

pšeničná tortilla plněná sýrem Cheddar a kuřecími prsíčky, doplněná
olivami, přeložená, opečená z obou stran, nakrájená, zdobená
zakysanou smetanou, směs listových salátů

21. BURRITO

kuřecí / hovězí

125,-/131,-

pšeničná tortilla plněná směsí (kuřecí maso/hovězí maso, fazolová
pasta, pečená paprika, kukuřice, hrášek, čerstvý koriandr, TACO rýže,
sýr Cheddar), zabalená do válečku a opečená, zdobená zakysanou
smetanou, směs listových salátů

22. CHIMICHANGA

kuřecí / hovězí

134,-/138,-

pšeničná tortilla plněná směsí (kuřecí maso/hovězí maso, opečené
plátky anglické slaninky, pečená paprika, rajče, česnek, sýr Cheddar),
zabalená do kapsy a smažená na pánvi na olivovém oleji, směs
listových salátů

23. CRUNCH WRAP

kuřecí / hovězí

139,-/145,-

pšeničná tortilla plněná (kuřecí maso/hovězí maso, přeložená
kukuřičnou 6“ tortillou, doplněná třemi druhy pečených paprik,
restovanou cibulkou, zakysanou smetanou, salátem a sýrem Cheddar),
zabalená, opečená z obou stran, překrojená, směs listových salátů

BEZLEPKOVÉ SPECIALITY Z TORTILL
kuřecí / hovězí

24. ENCHILADAS

141,-/146,-

3 malé kukuřičné tortilly plněné směsí (kuřecí maso 100 g/hovězí
maso 100 g, mexická rýže a česnek), rolované do ruličky a zapečené
s drcenými rajčaty a sýrem Cheddar, zdobená zakysanou smetanou
kuřecí / hovězí

25. TACOS

119,-/125,-

2 plněné křehké kukuřičné skořepiny (salát, 100 g kuřecí maso/100 g
hovězí maso, fazolová pasta, pečená paprika, sýr Cheddar), zdobená
zakysanou smetanou, směs listových salátů

24.

25.

V ceně každé tortilly podáváme omáčky „salsa verde“ (ostrá omáčka
ze zelených mexických rajčat), „salsa roja“ (pikantní rajčatová omáčka)
a zakysanou smetanu

Na Vaše přání: Domácí salsa Guacamole (z avokáda) 40,Hovězí maso vaříme ve třech druzích uzených mexických
papriček (chipotle, pasilla, ancho).
Kuřecí maso vaříme s jalapeños papričkami a kořením TACO.

Přídavky:
Sýr Cheddar
Rajčata
Anglická slanina
Paprička jalapeño
Trhané kuřecí maso
Trhané hovězí maso
Pečená paprika
Olivy

40,20,25,15,35,45,20,10,-

STEAKY/FILETES /200 g/
*30. KUŘE

104,-

31. PANENKA

146,-

32. KRKOVICE

125,-

33. HOVĚZÍ FLANK STEAK

225,-

41. BBQ

31,-

42. CHILE CON QUESO

39,-

šťavnatý steak podlitý sladkou omáčkou BBQ

steak kořeněný jalapeños solí s lehce pikantní sýrovou omáčkou
a jalapeños papričkami

43. „CLÁSICO“

39,-

steak překládaný anglickou slaninkou a sázeným vejcem

44. HONGOS

39,-

steak kořeněný americkou pepřovou směsí s hříbkovou omáčkou,
zjemněné smetanou

PŘÍLOHY/ADJUNTO
80. Rýže TACO
(olivy, sýr Cheddar), zakysaná smetana /250/

35,-

81. Mexická rýže

35,-

(originální pikantní mexická receptura) /250/
82. Fazolové lusky s anglickou slaninkou /200/

49,-

83. Domácí pšeničný chléb /200/

25,-

84. Hranolky /150/

35,-

85. Vařené brambory s rozpuštěným máslem
a petrželkou /200/

35,-

86. Domácí americké brambory /200/

39,-

87. Opečené brambory /200/

35,-

SPECIALITY MEXICKÉ KUCHYNĚ
FAJITAS
Klasické mexické jídlo, které nabízí snad každá restaurace v Mexiku.
Na rozpálené litinové pánvi Vám přineseme grilované plátky masa dle
Vašeho výběru, s třemi druhy pečených paprik, cibulkou a česnekem,
dochucené fajita kořením. Servírujeme se salsou guacamole, pikantní
rajčatovou omáčkou salsa „roja“, ostrou omáčkou ze zelených mexických
rajčat salsa „verde“ a zakysanou smetanou. K tomuto pokrmu přikládáme
vlažné pšeničné 6“ tortillas.

200 g (+4 ks tortill)
90. KUŘE
91. PANENKA
92. KRKOVICE
93. HOVĚZÍ FLANK STEAK

198,250,215,319,-

300 g (+6 ks tortill)
94. MIX

346,-

kuře, panenka, hovězí flank steak (pro 2 osoby)

PAN ELLENO
(plněný chléb)
HOVĚZÍ PIKANTNÍ

130,-

Domácí chléb plněný směsí hovězího trhaného masa
s cibulkou, mexickou fazolí, salsa rocha
a sázeným vejcem

KUŘECÍ

120,-

Domácí chléb plněný grilovanými kuřecími prsíčky
se zeleninou, sýrem cheddar a česnekovým dipem

SPECIALITY MEXICKÉ KUCHYNĚ
100. CHILLI CON CARNE

189,-

Typicky mexické chilli z tenkých plátků hovězího flank steaku 100 g
s fazolemi negros a pinto a čerstvou opraženou zeleninou (cibule, pečená
paprika, česnek, paprička jalapeño), čerstvý koriandr, podáváme v pšeničné tortille, dále jako přílohu podáváme TACO rýži a domácí pšeničný
chléb, směs listových salátů (zakysaná smetana).

101. SMAŽENÁ KUŘECÍ KŘIDÉLKA
BBQ (sladká)
LOUSIANA (velmi ostrá)
- doplněná zakysanou smetanou na zmírnění pálivosti

*3 ks

93,-

6 ks

135,-

9 ks

167,-

+ domácí pšeničný chléb, směs listových salátů

SPECIALITY MEXICKÉ KUCHYNĚ
102. MEXICKÉ FAZOLE S TRHANÝM
HOVĚZÍM MASEM

167,-

restované trhané hovězí maso s cibulkou a česnekem, doplněné
nakládanými fazolemi, pečenou paprikou, papričkou „Chilpotle adobo“
a drcenými rajčaty, servírujeme s domácím pšeničným chlebem

103. HAMBURGER

kuřecí / hovězí

125,-/177,-

domácí čerstvě pečený hamburger, plátek kuřecích prsíček 100 g/tenké plátky hovězího flank steaku 100 g (pupek) „Severní Amerika“, cibulka, pečená
paprika, směs listových salátů, kečup, hořčice, česnekový dip (hranolky)

104. BACON EGG BURGER

kuřecí / hovězí

135,-/185,-

domácí čerstvě pečený hamburger, plátek kuřecích prsíček 100 g/tenké
plátky hovězího flank steaku 100 g, cibulka, rajče, opečená slanina, vejce, směs listových salátů, kečup, hořčice, česnekový dip (hranolky)

105. CHEESBURGER

kuřecí / hovězí

129,-/179,-

domácí čerstvě pečený hamburger, plátek kuřecích prsíček 100 g /tenké
plátky hovězího flank steaku 100 g, rajče, sýr Cheddar, směs listových
salátů, kečup, hořčice, česnekový dip (hranolky)

TĚSTOVINY/PASTA - pene, vřetena 250 g

110. POLLO CON CHAMPIÑONES

119,-

restovaná kuřecí prsíčka a žampiony na olivovém oleji, zjemněné
smetanou, doplněné petrželkou, zapečené sýrem Eidam

111. ESPINACAS CON POLLO

124,-

restovaná kuřecí prsíčka, listový špenát a česnek na olivovém oleji,
zjemněné smetanou

112. TOMATE CON QUESO

125,-

restovaná rajčátka na olivovém oleji, doplněné domácím smetanovým
sýrem, bazalka, olivy

115. BRÓCOLI

129,-

restovaná kuřecí prsíčka, brokolice a česnek na olivovém oleji,
zjemněné smetanovo–bylinkovou omáčkou

116. CARNE DE RES

135,-

restované trhané hovězí maso, rajčata a česnek na olivovém oleji,
doplněné pikantní omáčkou „salsa roja“, zapečené sýrem Cheddar,
zdobené zakysanou smetanou

117. JAMÓN CON TOMATE

119,-

restovaná dušená šunka, česnek a hrášek na olivovém oleji, doplněné
drcenými rajčaty, zjemněné smetanou, sypané parmazánem

118. CURRY

124,-

restovaná kuřecí prsíčka, cibulka a česnek na olivovém oleji, doplněné
kari kořením, zjemněné smetanou

PALAČINKA – na Vaše přání opět zpátky
94,-

*120. KUŘECÍ S LISTOVÝM ŠPENÁTEM
restovaná kuřecí prsíčka, dušená šunka, listový špenát a česnek
na olivovém oleji, zjemněné smetanou, zapečené sýrem eidam

SPECIALITY Z RÝŽE/ARROZ
130. CON SETAS

125,-

TACO rýže s restovanými kuřecími prsíčky a žampiony na olivovém
oleji, doplněné domácím smetanovým sýrem a čerstvou petrželkou,
zjemněné smetanou

131. CON CARNE

139,-

mexická rýže s restovanými plátky marinované vepřové panenky,
cibulky a česneku na olivovém oleji, doplněné fazolemi negros a pinto,
pečenou paprikou, římským kmínem a čerstvým koriandrem, sypané
sýrem Cheddar

BRAMBORY/PATATAS
140. FRIJOLES

119,-

restovaná anglická slanina, fazolové lusky, cibulka a česnek
na olivovém oleji, sypané parmazánem

141. VEGETALES

119,-

restovaná rajčátka a listový špenát na olivovém oleji, doplněné
domácím smetanovým sýrem

142. BRÓCOLI

129,-

restovaná kuřecí prsíčka a brokolice na olivovém oleji, zjemněné
smetanou, zapečené sýrem Cheddar

143. MEXICANA

145,-

restované plátky marinované vepřové panenky s cibulkou
a česnekem na olivovém oleji, doplněné fazolemi negros a pinto,
pečenou paprikou a domácí pikantní rajčatovou omáčkou „salsa roja“,
zapečené sýrem Cheddar, podáváme v pšeničné tortille

144. CON LA BAMBOLA
restovaná panenka, anglická slanina, cibulka, česnek,
se smetanou, hořčicí, zapečená s eidamem

140,-

DĚTSKÁ JÍDLA/COMIDAS DE LOS NIÑOS
81,-

*150. KUŘECÍ PLÁTEK 100 g

s jemnou omáčkou ze sýru Cheddar, vařené brambory, směs listových
salátů

SALÁTY/ENSALADA
170. ENSALADA DE AGUACATE

kuřecí / hovězí

129,-/169,-

směs listových salátů s restovaným kuřecím masem 100 g /tenkými
plátky hovězího flank steaku100 g a pečenou paprikou, olivový
olej, zdobený zakysanou smetanou, podáváme s domácím salsou
Guacamole + domácí pšeničný chléb

109,-

171. MENOS ENSALADA PAPRIKA

směs listových salátů (malý salát) s domácím smetanovým sýrem,
pečenými paprikami, olivový olej, doplněný karamelovými vlašskými
ořechy + domácí pšeničný chléb

109,-

172. MENOS ENSALADA CHERRY
směs listových salátů (malý salát) s čerstvými rajčaty a domácím
smetanovým sýrem, olivový olej, balsamicová redukce + domácí
pšeničný chléb

173. WRAP LA TORRE

114,-/125,-

plněná pšeničná tortilla kuřecím masem 100 g / hovězím masem 100 g,
sýrem Cheddar, čerstvými rajčaty, směsí listových salátů a rucolou, doplněná česnekovým dipem

DEZERTY/POSTRES
*180. MANZANAS CON CANELA

89,-

restovaná jablka s máslem a skořicí, podáváme s pšeničnými chipsy
obalenými ve třtinovém cukru a medu

*181. VANILKOVÁ ZMRZLINA

39,-

sypaná ořechy a přelitá čokoládou, šlehačka

*182. PALAČINKA S LESNÍM OVOCEM
zjemněná smetanou, zdobená čokoládou, šlehačka

72,-

PIZZA
*51. FONDAMENTO

87,-

*52. SPINACI

99,-

*53. FUNGHI

99,-

*54. OLIVETO

99,-

*50. POMODORO

98,-

tomato, eidam

tomato, eidam, listový špenát, cibule, česnek

tomato, eidam, žampiony, čerstvá bazalka

tomato, eidam, olivy, čerstvá bazalka

tomato, eidam, rajče, čerstvá bazalka

*56. BROCCOLO

tomato, eidam, uzený sýr, brokolice, rajče

*57. DI VERDURA

105,99,-

tomato, eidam, kukuřice, hrášek, baby karotka, fazolové lusky

58. QUATTRO FORMAGGI

tomato, eidam, niva, hermelín, uzený sýr, čerstvá bazalka

120,-

*59. SALAMI

110,-

*60. GIUSEPPINA

107,-

tomato, eidam, šunka, čerstvá bazalka

tomato, eidam, šunka, pórek, žampiony

61. PRATO

119,-

62. ALLA CREMA

119,-

tomato, eidam, šunka, uzený sýr, vejce, čerstvé oregano

tomato, smetana, eidam, vysočina, vejce, pórek, čerstvá bazalka

*63. HAWAI

120,-

*64. ORVIETO

109,-

tomato, eidam, šunka, broskve, ananas

tomato, eidam, šunka, žampiony, čerstvá bazalka

65. ERMELLINO

120,-

66. MONTE VARCHI

120,-

67. SATANASSO

125,-

68. PICANTE

116,-

71. LARDELLO

120,-

72. BUON VINO

135,-

73. VENEZIA

127,-

74. PESCATORE

129,-

75. PORTOVÉNERE

142,-

76. PULCINELLO

132,-

77. NUEVO

120,-

tomato, eidam, šunka, hermelín, cibule, čerstvá bazalka

tomato, eidam, šunka, niva, žampiony

tomato, eidam, vysočina, papričky jalapeños, cibule, pečená
paprika, česnek, domácí pikantní rajčatová omáčka „salsa roja“

tomato, eidam, šunka, vysočina, papričky jalapeños,
čerstvé oregano

tomato, eidam, šunka, anglická slanina, brokolice, cibule,
čerstvá bazalka

tomato, eidam, uzený sýr, anglická slanina, lovecký salám,
pečená paprika, červené víno

tomato, eidam, uzený sýr, anglická slanina, lovecký salám, pórek

tomato, eidam, lovecký salám, šunka, pečená paprika, niva,
čerstvá bazalka

tomato, eidam, vysočina, anglická slanina, žampiony,
pečená paprika, hermelín, čerstvá bazalka

tomato, eidam, uzený sýr, kuřecí prsa, šunka, žampiony, cibule

tomato, eidam, šunka, niva, olivy

Na Vaše přání připravíme
bezlepkovou pizzu z kukuřičné mouky.
(příplatek 10,- Kč)

DOPORUČUJEME DOMÁCÍ
STUDENÉ A TEPLÉ NÁPOJE
studené

LEMONADE EN LA TORRE /0,5/

40,-

JENGIBRE LEMONADE /0,5/

40,-

limonáda s příchutí lesní směs, kousky ovoce

zázvorová limonáda s ananasem

teplé

TÉ DE MENTA /0,5/

jablečný mátový čaj s kousky ovoce, med

53,-

MEXICKÉ SPECIALITY
JARRITOS limonáda /0,37/

37,-

Mexické pivo CORONA

53,-

Speciální nabídka
TEQUILA 100% AGAVE /0,04/
Corralejo Blanco 38%

49,-

Corralejo Reposado 38%

69,-

Corralejo Anejo 38%

79,-

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
MATTONI jemně perlivá, perlivá

0,33l

23,-

AQUILA neperlivá

0,33l

23,-

LEDOVÝ ČAJ AQUILA

0,33l

25,-

KOFOLA

0,3l

18,-

JUICE
pomeranč, jablko, hruška, ananas

0,2l

22,-

COCA-COLA, COCA-COLA LIGHT

0,33l

27,-

SPRITE

0,33l

27,-

KINLEY tonic water, ginger ale 		

27,-

FANTA pomeranč

27,-

0,33l

CAPPY
0,2l
černý rybíz, grep, jahoda, meruňka, multivitamin

27,-

FRAPPÉ		
dle nabídky

40,-

Prosíme nezletilé, nežádejte obsluhu o alkoholické nápoje!

PIVO TOČENÉ
BERNARD 11°

0,5l
0,3l

29,19,-

BERNARD 13° černý ležák

0,5l
0,3l

35,22,-

Řezané

0,5l
0,3l

35,21,-

PLZEŇ

0,5l

35,-

NEALKOHOLICKÉ PIVO BERNARD

0,5l

28,-

FREE ŠVESTKA lahvové (nealko)

0,5l

39,-

FREE VIŠEŇ lahvové (nealko)

0,5l

39,-

BOHEMIAN ALE lahvové (nealko)

0,3l

29,-

PIVO LAHVOVÉ

ROZLÉVANÁ VÍNA
bílé
CHARDONNAY

0,2l

28,-

červené
MODRÝ PORTUGAL			

0,2l		

29,-

sekt
ESTRELLA FRIZANTE blanco

0,2l		

40,-

ESTRELLA FRIZANTE rosado

0,2l		

40,-

SEKT BOHEMIA DEMI

0,7l

		

220,-

VÍNA JAKOSTNÍ A PŘÍVLASTKOVÁ – vinný list na požádání
						
u obsluhy

KÁVA
TURECKÁ KÁVA

30,-

PICCOLO malé espresso

30,-

ESPRESSO

30,-

ESPRESSO A SMETANA

33,-

CAPUCCINO espresso, zpěněné mléko

39,-

LATTE CAFFE sklenice mléka, espresso

43,-

VÍDEŇSKÁ KÁVA espresso, šlehačka

37,-

ALŽÍRSKÁ KÁVA
espresso, vaječný likér, šlehačka

47,-

STUDENÁ „SEGA“
46,espresso, vanilková zmrzlina, šlehačka		
ICE KÁVA espresso, led, šlehačka

39,-

TEPLÉ NÁPOJE
SVAŘENÉ VÍNO bílé

0,2l

38,-

SVAŘENÉ VÍNO červené

0,2l

39,-

GROG

0,2l

35,-

GROG – GRIOTKA

0,2l

35,-

ČAJ dle nabídky 		
26,DOMÁCÍ PUNČ
juice pomeranč, bílé víno, skořice

0,2l

40,-

SANGRIA
juice pomeranč, červené víno, ovoce,
skořicový cukr

0,3l

55,-

HORKÝ JUICE dle nabídky

0,2l

30,-

HORKÁ ČOKOLÁDA		
dle nabídky

38,-

APERITIV

0,1l

CINZANO rosso		

45,-

MARTINI bianco, dry		

55,-

CAMPARI BITTER

0,04l

43,-

DESTILÁTY A LIKÉRY

0,04l

TUZEMÁK „RUM“		
30,-

VODKA FINLANDIA		
45,-

VODKA ABSOLUT		
39,JELZIN dle nabídky		

30,-

BECHEROVKA		
36,FERNET STOCK, CITRUS		
35,-

SLIVOVICE JELÍNEK		
45,-

GIN BEEFEATER 		
43,-

RUM BACARDI		
42,-

JAGERMEISTER		
50,-

MAGISTER		
32,VAJEČNÝ LIKÉR		

25,-

GRIOTKA		

25,-

MALIBU		

42,-

BAILEYS		

41,-

ABSINTH		

41,-

CAPTAIN MORGAN		

50,-

WHISKY A BOURBON

0,04l

JIM BEAM		

45,-

TULLAMORE DEW		

49,-

ŘECKÉ BRANDY

0,04l

METAXA ***		

40,-

MÍCHANÉ NÁPOJE – ALKOHOLICKÉ

GREEN MARTINI
martini bianco, monin Blue curacao,
pomeranč juice, citrónová šťáva

57,-

MARGARITA
tequila silver, cointreau, ananas juice

59,-

PIŇA COLADA
rum Bacardi, monin Coco, ananas juice, smetana

69,-

GRENAD COLADA
rum Ron Varadero Silver Dry, monin Coco,
monin Grenadina, ananas juice

79,-

MOJITO
rum Ron Varadero Silver Dry, monin Lime juice,
limetka, máta, soda

69,-

CHUPITTO
rum Bacardi, monin Lime juice, kokteilová třešeň

56,-

TEQUILA SUNRISE
tequila silver, juice pomeranč, monin Grenadina

64,-

CUBA LIBRE
rum Bacardi, cola, limetka

78,-

SEX ON THE BEACH
vodka, juice pomeranč, monin Peach,
monin Grenadina, citrónová šťáva

66,-

APEROL SPRITZ
aperol spritz, pomeranč, led

55,-

MÍCHANÉ NÁPOJE – NEALKOHOLICKÉ
MOJITO VIRGIN
máta, soda, třtinový cukr, limetka

51,-

MOJITO CITRUS
juice pomeranč, limetka, citron, máta, soda

55,-

GRENADINA COLADA VIRGIN
monin Coco, monin Grenadina, ananas juice

51,-

IPANEMA
monin Coco, juice pomeranč, kousky ovoce
(ananas, pomeranč)

54,-

VIRGIN COLADA
monin Coco, juice ananas, smetana

56,-

BLUE LAGOON VIRGIN
monin blue Curacao, sprite, citron

47,-

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT – dle aktuální nabídky
PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
WIFI FREE ZONE

