COMEDOR MENU TO GO
předkrmy
guacamole 100 g y nachos 129,-

teplé nachos a čerstvá salsa guacamole

nachos con mole poblano y cheddar 80 g 99,teplá salsa mole poblano s cheddarem a nachos

cheddar y nachos 75,kukuřičné lupínky s cheddarem 80g

carpaccio 239,-

plátky marinované hovězí svíčkové s papričkami jalapeňos

polévky
gulášová polévka 65,bouillon 55,silný hovězí vývar s vejcem

juliana 99,hovězí vývar s masovou koulí plněnou sýrem cheddar

sopa de frijol 65,ostrá fazolová polévka s rajčaty a cibulí

mexico
cheese quesadilla 139,(výborný snack, možno i bez masa)
velká pšeničná tortilla plněná salsou cheddar,a sýrem gouda, černé fazole, jalapeños,
grilovaná kuřecí prsa

quesadilla con fajitas 159,fajita style quesadilla s grilovaným kuřecím, guacamole, crema, pico de gallo

quesadilla de hongos y queso azul 199,-

velká pšeničná tortilla plněná houbami portobello, sýrem s modrou plísní, kuřecími prsy,
rajče, rukola, salsa chilpotle a verde

quesadilla de vegetales 199,velká pšeničná tortilla plněná houbami portobello, sýrem s modrou plísní a kukuřicí, rajče,
rukola, salsa chilpotle a verde

fajita burrito 189,fajita style burrito s grilovaným kuřecím, cheddarem, kurkuma rýží, černými fazolemi,
s guacamole, salsou crema a pico de gallo

beef burrito 199,burrito s hovězím, baked taco beans, salsa mole poblano a cheddar, rýže

wrap con chef 139,-

listový salát, rajčata, okurky, ředkvičky s jogurtovou zálivkou s koprem,
grilovaná kuřecí prsa ve velké pšeničné tortille

saláty
ensalada caesar 189,listový salát s originální caesar zálivkou s ančovičkami,
grilovaná kuřecí prsa, grana padano a krutony

enslada del chef 189,-

listový salát, rajčata, okurky, ředkvičky s jogurtovou zálivkou s koprem, vejce,
grilovaná kuřecí prsa

morita chilpotle salad 189,pikantní kuřecí prsa, čekanka listový salát, petržel, rukola, bylinkový vinaigrette

carne
bbq spare ribs 239,marinovaná grilovaná vepřová žebra se salátem coleslaw

cheeseburger 199,-

burger z hovězího, brioška grilovaná na másle, majonéza,
chorizo, cheddar, rajčata, cibule, salát, “comedor mole kečup”

chili con carne 279,chili z hovězí svíčkové, tři druhy fazolí, rajčata, víno, čokoláda a cheddar

meatballs 199,pečené masové kuličky s rajčatovou omáčkou s mole a těstovinami
lasagne 189,lasagne s hovězím masem a bazalkovým pestem

přílohy a salsy
hranolky – french fries 45,smažené brambory + smoky paprika sůl 45,pečená česneková nebo pažitková bageta 79,cheddar salsa 100g 59,chilpotle salsa 100g 39,comedor mole kečup 100g 39,-

&

churros!!!
churros 99,smažené skořicové copánky a čokoláda
mascarpone krém 100g 79,-

