ENTRADAS

ENSALADAS

Picadillo Sencillo

Nachos Supremos

5,80€
Το πιο homy πιάτο µας, γνωστό
και σαν “carne molida con
papas”. Μοσχαρίσιος κιµάς
µαγειρεµένος αργά µαζί
κυβάκια πατάτας, καρότα και
πιπεριές.
Συνοδεύεται µε Sour cream,
φρέσκο κόλιανδρο & nachos

6,70€

Orange & Rabano Salad

4,80€

Μαρούλι Iceberg, πορτοκάλι, ρέβα,
αβοκάντο, θρυµµατισµένη φέτα,
lime dressing και φρέσκο
κόλιανδρο

Mexican Chicken Salad

7,80€

Ψητό κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα
µαριναρισµένο µε µέλι, ψητές
πιπεριές, τραγανό καλαµπόκι, µαύρα
φασόλια, ντοµατάκια και αβοκάντο
µαζί µε το δικό µας lime dressing

Nachos µε κιµά con
Carne, µαύρα φασόλια,
σάλτσα “Roja” και τριµµένο
cheddar στο φούρνο.
Σερβίρονται µε το δικό
µας Pico de Gallo,
Sour cream και πίκλες
~
jalapenos

Guacamole Plate
Nachos

1,20€
από τορτίγια καλαµποκιού

5,80€

Το δικό µας µοναδικό χειροποίητο
Guacamole µε αβοκάντο, ντοµάτα,
κρεµµύδι, πιπεριά, κόλιανδρο και
lime, σε µερίδα για ατέλειωτη
απόλαυση.
Συνοδεύεται µε nachos

Προσφέρονται σε τεµάχια και σε µερίδες. Οι µερίδες µας περιλαµβάνουν 3 tacos και συνοδεύονται
από δύο salsas της επιλογής σας (Salsa “Roja”, Salsa “Picante”, Pico de Gallo, Sour cream)

Taco al Pastor

Τεµάχιο | Μερίδα
2,50€ | 7,50€

Taco de Suadero

Μοσχαρίσιο κρέας “suadero”
µαγειρεµένο για πολλές ώρες µαζί µε
µοσχαρίσιο λουκάνικο.
Σερβίρεται µε τη δική µας σάλτσα
“Roja”, ψιλοκοµµένο κρεµµύδι και
φρέσκο κόλιανδρο

Μαριναρισµένο χοιρινό στη σάλτσα
Achiote του Hola Taco, φρέσκος
ανανάς στη σχάρα, ψιλοκοµµένο
κρεµµύδι και κόλιανδρο

Tinga de Pollo Taco

Τεµάχιο | Μερίδα
2,40€ | 7,20€

Taco de

Κοτόπουλο στήθος µαγειρεµένο µε την
γνήσια Tinga µεξικάνικη σάλτσα που
φτιάχνουµε µε ντοµάτα και πιπεριές
chipotle, ραπανάκι, ψιλοκοµµένο
κρεµµύδι, τυρί φέτα και φρέσκο
κόλιανδρο
Τεµάχιο | Μερίδα
Taco con Car�e
2,50€ | 7,50€

Salsa “Roja”

0,50€
Ήπια σάλτσα µε ψητές ντοµάτες,
~ και καπνιστή επίγευση
πιπεριές jalapeno

Salsa “Picante”

0,50€
Σάλτσα µε πιπεριά quajillo για τους
λάτρεις των καυτερών γεύσεων

BEBIDAS
Cer�ezas Mexicanas
Sol 330ml
Tecate 325ml
Pacifico 355ml

2,90€
4,50€
4,50€

Τεµάχιο | Μερίδα
Camarones 3,90€ | 11,70€

Λαχταριστές γαρίδες µε slaw από
τραγανό λάχανο και lime σάλτσα
γιαουρτιού, αβοκάντο, τυρί σφέλα και
φρέσκο κόλιανδρο
GLU TE N
FREE

V E G AN

Taco de Coliﬂor

Guacamole dip

1,00€
Το δικό µας χειροποίητο Guacamole µε
αβοκάντο, ντοµάτα, κρεµµύδι, πιπεριά,
κόλιανδρο και lime

Pico de Gallo

0,50€
Η παραδοσιακή ωµή σάλτσα του
Μεξικού µε ψιλοκοµµένη ντοµάτα,
~
λευκό κρεµµύδι και πιπεριά jalapeno

Sour cream

POSTRE

Chur�os

4,80€
Η µεξικάνικη λιχουδιά που συνοδεύεται
µε spicy chocolate dip

0,50€

∆ροσερή ξινή κρέµα που φτιάχνουµε
για εσάς µε γιαούρτι και lime

Coca Cola 330ml
Coca Cola Zero 330ml
Coca Cola 500ml
Coca Cola Zero 500ml
Coca Cola1lt
Coca Cola Zero1lt
Νερό O,5lt
Νερό 1lt
Ανθρακούχο Νερό 330ml

COCTELES
Margarita de la Casa 250ml

1,40€
1,40€
1,90€
1,90€
2,80€
2,80€
0,50€
1,00€
2,30€

Refrescos Mexicanos
Jarritos
Jarritos
Jarritos
Jarritos

-

6,50€

Reál Sang�ia Cr�z Garcia 250ml
211 41 83 771
Τρίτη-Πέµπτη:18.00-23.00
Παρασκευή-Κυριακή:13.00-23.00

Delivery areas
Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη
6,50€

∆ροσερό cocktail µε tequila
Jose Cuervo Blanco, φρεσκοστυµµένο
lime και pink grapefruit soda.
Συνοδεύεται µε πάγο, χοντρό αλάτι και
lime

Pineapple 370ml
Mango 370ml
Guava 370ml
Lime 370ml

SANGRIA

Αληθινή κλασσική Μαργαρίτα µε tequila
Jose Cuervo Blanco και φρεσκοστυµµένο
lime. Συνοδεύεται µε πάγο, χοντρό αλάτι
και lime

Cóctel Paloma 250ml

Τεµάχιο | Μερίδα
3,00€ | 9,00€

Τραγανό µαριναρισµένο κουνουπίδι στο
φούρνο µε καπνιστή γεύση,
µαγειρεµένα µαύρα φασόλια, ραπανάκι,
~ κόλιανδρο και την
πιπεριά jalapeno,
δική µας σάλτσα από ταχίνι και lime.
Σερβίρεται σε τορτίγια από µπλε
καλαµπόκι

Μοσχαρίσιος και χοιρινός φρέσκος
κιµάς µαγειρεµένος µε κόκκινα
φασόλια, καλαµπόκι και µπαχαρικά.
Σερβίρεται µε τυρί cheddar,
ψιλοκοµµένο κρεµµύδι, µαρούλι,
σάλτσα “Roja” και φρέσκο κόλιανδρο

SALSAS

Τεµάχιο | Μερίδα
3,30€ | 9,90€

pop up
store

Take away
Αναξαγόρα 21 Νέα Ερυθραία

2,90€

2,90€
2,90€
2,90€
2,90€

