FINGER FOOD
Fried Mozarella Sticks (G, D, V)
Mexican sauce

35

Fried Jalapeno Poppers (G, D, V)
Spicy sauce

40

Fried Onion Rings (G, D, V)
Ranch Sauce

35

Tostones (G, D, V)
Fried plantain slices, Cheddar cheese,
guacamole, mexican sauce

40

Nachos (G, D, V)
Crispy fried tortilla chips with guacomle
and Mexican sauce

45

Nachos Veg (G, D, V)
Crispy fried totrilla chips, vegetables,
Cheddar cheese , Guacamole and
Mexican sauce

50

Nachos Con (G, D)
Crispy fired torilla chips, chili con carne
Cheedar cheese, pico de gallo, lettuce,
guacamole, sour cream and Mexican
sauce

60

Misturado Chicken Wings (G)
24 hours marinated in secret blend of
chili and spices, garlic-jalapeno dip
Sweet & Spicy
Barbecue Chicken Wings (G)
24-hours marinated in secret blend of
chili and spices, glazed with sweet chili
barbecue sauce
Chicken Quesadillas (G, D)
Spiced chicken, tortilla, bell pepper,
Mixed cheddar cheese, guacamole,
Mexican sauce

1/2 kg

1 kg

60

110

1/2 kg

1 kg

65

115

2 pcs.

4 pcs.

50

75

* Please ask your waiter for any allergy requirements *
N = Nuts / G = Gluten / E = Eggs / D = Dairy / S = Sesame
Sh = Shellfish / V = Vegetarian Dish / H = Healthy Option

Vegetarian Quesadillas (G, D, H, V)
Mixed vegetables, tortilla, Mixed
cheddar cheese, guacamole,
Mexican sauce

2 pcs.

40

4 pcs.

65

CHEF SPECIALS
TACOS
2 pcs.

Beef Tenderloin (G, D)
Tortilla, lettuce, pico de gallo, avocado,
Mexican sauce

60

2 pcs.

Chicken (G, D)
Tortilla, lettuce, mixed cheddar, fried
jalapeno, green tomatillo, spicy sauce

45

Shrimp (G, D, Sh)
Tortilla, lettuce, sour coleslaw, avocado,
chipotle cream

55

EMPANADAS
Homemade traditional argentinian
fried pastries
4 pcs.

Chicken (G, D, E)
Beef Tenderloin (G, D, E)
Corn-Bechamel (G, D, E, V)

50
60
45

SKEWERS FROM PLANCHA
6 pcs.

Atlantic Salmon Fillet (H)
Creole Spiced Beef Tenderloin (G, H)
Cajun Shrimp (G, H, Sh)
Assorted Vegetables (G, H, V)
Served with chimchuri or chipotle sauce

* Please ask your waiter for any allergy requirements *
N = Nuts / G = Gluten / E = Eggs / D = Dairy / S = Sesame
Sh = Shellfish / V = Vegetarian Dish / H = Healthy Option

60
65
60
50

SALADS
Caesar Salad (G, D, H)
Crispy romaine lettuce, garlic croutons,
parmesan cheese, anchovy, creamy
dressing

50

Add ons:
Chicken
		Shrimp
		Cajun Beef

10
20
20

Chili Shrimp & Pomelo (G, H, Sh)
Mixed lettuce, cherry tomatoes, cripsy
noodles, coriander-lime dressing

75

Quinoa & Avocado (H, D, V)
Mixed lettuce, strawberry, parmesan,
pomegranate, citrus dressing

65

MAINS
Misturado Burger (D, E, S, G)
150 gr. asado spiced Australian beef
patty, cheddar cheese, fried egg, beef
bacon, tomato, mayonnaise, iceberg
lettuce, fries

70

Chicken & Chorizo (D)
Tender chicken breast, chorizo,
tomato, bell pepper, mushroom,
cheddar cheese, creamy achiote sauce,
potato wedges or garlic rice

80

Atlantic Salmon Fillet 200 gr. (H, G, D)
Plancha grilled salmon fillet, garden
green rice, cajun-shrimp sauce

120

Grilled Tuna Steak 200 gr. (H)
Cherry tomato, bell pepper, capers,
black olives, chimichurri, garlic rice
*Recommended doneness:
Meduim-Rare/Meduim

125

* Please ask your waiter for any allergy requirements *
N = Nuts / G = Gluten / E = Eggs / D = Dairy / S = Sesame
Sh = Shellfish / V = Vegetarian Dish / H = Healthy Option

Jumbo Shrimps (Sh, D) 6 pcs.
Seared on sizzling plate with garlic
butter, tomato, chili, lime, coriander,
onions, garden green rice

165

Beef “Saltado” (G, D)
Sauteed beef tenderloin cubes with
onion, tomato, bell pepper, garlic,
thick fries, garlic rice

125

Mixed Sausage Platter (G, D)
Chicken bratwurst, beef chorizo, beef
and chicken cumberland, cabbage,
mustard, horseradish, chimichurri

125

DESSERTS
Coupe of Ice Cream (G, D)
Chocolate, Vanilla, Strawberry

35

NY-Baked Cheesecake with
Strawberry Compote (G, D)

40

Lukewarm Chocolate Brownie (N, G, D)
Served with vanilla ice cream

40

* Please ask your waiter for any allergy requirements *
N = Nuts / G = Gluten / E = Eggs / D = Dairy / S = Sesame
Sh = Shellfish / V = Vegetarian Dish / H = Healthy Option

روبيان جمبو (أس،ح)
روبيان مقلى مع الثوم والزبدة ،طماطم
فلفل حار ،كزبرة ،بصل أرز خضار

١٦٥

لحم المتن “تندرلوين سلتادو” (ج،ح)
لحم بقري مقلى مع البصل ،طماطم،
فلفل حلو ،ثوم ،كسافا مقرمشة ،أرز
بالثوم

١٢٥

طبق النقانق المشكل (ج،ح)
هوت دوج الدجاج “براتفورست” ،نقانق
“كميرالند” الدجاج والبقر ،نقانق بقري
حار ،مخلل الملفوف ،الخردل ،صلصة
الشمشوري

١٢٥

الحلويات
آيس كريم (ج،ح)
شوكوال ،فانيال ،فراولة

٣٥

كعكة الجبن المخبوزة مع صلصة
الفراولة (ج،ح)

٤٠

كعكة البراوني (ج،ح،م)
تقدم مع آيس كريم الفانيال

٤٠

من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية.
[م] مكسرات [ /ج] جلوتن [ /ب] بيض [ /ح] مشتقات الحليب [ /س] سمسم
[أس] أسماك و حيوانات بحرية [ /ن] نباتي [ /ص] خيار صحي

السلطات
سلطة سيزار (ج،ح،ص)
خس ،خبز محمص بالثوم ،جبنة البارمزان
أنشوفة ،صلصة السيزار

50

دجاج
روبيان
لحم المتن بالكاجون

10
20
20

سلطة الروبيان الحارة الحامضة
(ص،أس،ح،ج)
روبيان ،بوملي ،جريب فروت ،طماطم
كرزية ،خس مشكل ،نودلز مقرمشة،
صلصة كزبرة حارة

75

سلطة كينوا (ص،ن،ح)
كينوا ،افوكادو ،بارميزان ،خس ،فرولة،
خيار ،طماطم

65

أضف:

األطباق الرئيسية
برجر مسترادو (ج،ح،ب،س)
١٥٠غرام من الحم البقري األسترالي
جبنة شيدر ،بيض مقلي ،لحم مقدد،
طماطم مايونييز  ،خس ،بطاطا

70

دجاج مع الشوريزو (ح)
صدر دجاج ،شوريزو ،بندورة ،فلفل حلو،
فطر ،جبنة شيدر ،صلصة قشدية،
بطاطا مقلية أو أرز بالثوم

80

سلمون أطلسي  ٢٠٠غرام (ص،ج،ح)
فيليه سمك مشوي ،أرز نباتي،
صلصة الروبيان بالكاجون

120

فيليه التونة المشوي ٢٠٠غرام (ص)
طماطم كرزية ،فلفل حلو ،كابر
زيتون أسود ،شمشورس ،أرز بالثوم
* تقدم مطهوة قليال أو متوسطة الطهي

125

من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية.
[م] مكسرات [ /ج] جلوتن [ /ب] بيض [ /ح] مشتقات الحليب [ /س] سمسم
[أس] أسماك و حيوانات بحرية [ /ن] نباتي [ /ص] خيار صحي

كاساديا الخضار (ج،ح،ص،ن)
خضار مشكلة ،خبز التورتيا،
جبنة شيدر ،جواكامولي ،صلصة
مكسيكية

قطعتان

40

 4قطع

65

خيار الشف
تاكوز
لحم المتن “تندرلوين” قطعتان (ج،ح)
تورتيال ،خس ،صلصة بندورة  ،أفوكادو،
صلصة مكسيكسة

60

دجاج قطعتان (ج،ح)
تتورتيال ،خس ،جبنة شيدر ،هالبينيو مقلي
طماطم خضراء ،صلصة حارة

45

روبيان (ج،ح،أس)
تورتيال ،خس ،سلطة كولسلو ،أفوكادو،
صلصة حارة

55

أمبناداز
عجينة تقليدية أرجنتينية مقلية
دجاج  4قطع (ج،ح،ب)
لحم المتن “تندرلوين”  4قطع (ج،ح،ب)
ذرة بالبشاميل  4قطع (ج،ح،ب،ن)

50
60
45

األعواد المشوية
سلمون اطلسي  6قطع (ص)
لحم المتن المتبل  6قطع (ج،ص)
روبيان بالكاجون  6قطع (ج،ص،أس)
خضار مشكلة  6قطع (ج،ص،ن)

60
60
60
50

تقدم مع صلصة الشمشوري أو الفلفل الحار

من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية.
[م] مكسرات [ /ج] جلوتن [ /ب] بيض [ /ح] مشتقات الحليب [ /س] سمسم
[أس] أسماك و حيوانات بحرية [ /ن] نباتي [ /ص] خيار صحي

مقبالت خفيفة
أصابع موزاريال المقلية (ج،ح،ن)
صلصة الطماطم المكسيكية

35

بوبرز الهالبينو بالجبن (ج،ح،ن)
بصلصة حارة

40

حلقات البصل المقلية (ج،ح،ن)
صلصة الرانش

35

تستونيس (ح،ج،ن)
موز مقلي ،جبنة شيدر ،جواكامولي،
صلصة مكسيكسة

40

ناتشوز (ج،ح،ن)
صلصة الطماطم المكسيكية،
جواكامولي

45

ناتشوز الخضار(ج.ح.ن)
رقائق التورتيا ،خضار ،جبنة شيدر
صلصة الطماطم ،جواكامولي

50

ناتشوز باللحم (ج.ح)
لحم بقري ،جبنة شيدر ،هالبينو ،زيتون،
صلصة الطماطم ،جواكامولي ،كريمة
حامضة

60

أجنحة دجاج مسترادو (ج)
أجنحة دجاج متبلة بتتبيلتنا الخاصة
صلصة الثوم و الهالبينيو
أجنحة دجاج حارة و حلوة(ج)
أجنحة دجاج متبلة بتتبيلتنا الخاصة
مع صوص الباربكيو
كاساديا الدجاج (ج،ح)
دجاج متبل ،خبز التورتيا ،فلفل حلو
جبنة شيدر ،جواكامولي ،صلصة
مكسيكية

كيلو ٢\١

١كيلو

كيلو ٢\١

١كيلو

قطعتان

 4قطع

60

65

50

110

115

75

من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية.
[م] مكسرات [ /ج] جلوتن [ /ب] بيض [ /ح] مشتقات الحليب [ /س] سمسم
[أس] أسماك و حيوانات بحرية [ /ن] نباتي [ /ص] خيار صحي

