Santa fe
(Αγίου Γεωργίου 30Β, Χαλάνδρι)

Μενού
Ορεκτικά/Appetisers
Guacamole with chips (Αβοκάντο με τσιπς από καλαμπόκι)
Chicken strips (Τραγανά φιλετάκιααπό φρέσκο στήθος κοτόπουλου,
σερβίρονται με Ranch Dressing ή hot sauce)

€
6,80
9,10

Chicken fire crackers (very hot) (Τραγανά φιλετάκια από φρέσκο στήθος
κοτόπουλου, σερβίρεται με hot sauce)

9,10

Nachos santa fe (Τσιπς από καλαμπόκι, γαρνιρισμένα με κιμά ή κοτόπουλο,
λιωμένα τυριά, αβοκάντο, κρέμα και σάλτσα τσίλι)

9,90

Nachos mac's (Τσιπς από καλαμπόκι, περιχυμένα με τέσσερα λιωμένα τυριά,
αβοκάντο και κρέμα)

9,90

Nachos hongos (Τσιπς από καλαμπόκι, γαρνιρισμένα με μανιτάρια, τυρί
τσένταρ, αβοκάντο, κρέμα και σάλτσα τσίλι)
Jallapeno Poppers (Τραγανές πιπεριές γεμισμένες με τυρί τσένταρ)

9,30
8,10

Mozzarella sticks (Τραγανά κομμάτια μοτσαρέλλα βουτηγμένα στη νόστιμη
ραντσέρα σάλτσα μας)

8,10

Potato skins American style (Τραγανές κούπες πατάτας γεμισμένες με τυρί και
τσένταρ)

8,10

Potato skins Mexican style (Τραγανές κούπες πατάτας γεμισμένες με τσίλι,
αβοκάντο, τυρί τσένταρ και κρέμα)

8,10

Potato skins with Chorizo (Τραγανές κούπες πατάτας γεμισμένες με τυρί
τσένταρ, σπιτικό λουκάνικο και κρέμα)

8,10

Quesadillas (Τραγανή τορτίγια γεμισμένη με: φιλέτο από φρέσκο στήθος
κοτόπουλου με ψημένες πιπεριές, κρεμμύδια και τυρί τσένταρ/ φρέσκο
μοσχαρίσιο κιμά και τυρί τσένταρ/ αβοκάντο και τυρί τσένταρ/ μανιτάρια,
μυρωδικά και τυρί τσένταρ)

8,90/8,90/8,90/8,90

Taquitas (Τραγανές πίτες από σιτάλευρο γεμισμένες με πικάντικο κιμά και τυρί
τσένταρ, σερβιρισμένες με πικάντικη σάλτσα)

8,10

Onion rings (Ροδέλες κρεμμυδιού παναρισμένες και τηγανισμένες. Σερβίρονται
με πικάντικη σάλτσα)

7,10

Santa fe de albodigas chicken (Πικάντικα νόστιμα κεφτεδάκια από φρέσκο
κιμά κοτόπουλο σερβίρονται σε πικάντικη σάλτσα)

8,90

Santa fe chicken wings (Νόστιμες φτερούγες από φρέσκο κοτόπουλο
μαριναρισμένες με την αυθεντική BBQ tex σάλτσα μας)

7,90

Tex mex chicken egg rolls (Τραγανές πίτες γεμισμένες με πικάντικο φρέσκο
κοτόπουλο, καλαμπόκι, κόκκινες πιπεριές, κρεμμύδια και λιωμένα τυριά,
σερβιρισμένα με sour cream σάλτσα)

8,,90

Fiesta platter (appetizer for 2)(Συνδυασμός tex mex, Nachos beef, potato
skins American, fried Mushrooms, crispy chicken fingers and Guacamole)

13,10

Combo (appetizier for 2) (Συνδυασμός tex mex, φιλετάκια από στήθος
κοτόπουλο, taquitas, mozzarella sticks, Jallapeno poppers, potato skins
mexican και guacamole)

13,60
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Mushrooms santa fe (Φρέσκα μανιτάρια πανέ με blue cheese dressing)

8,10

Chili con carne (Φρέσκος κιμάς, πιπεριές, κόκκινα φασόλια. Η συνταγή ήρθε
μαζί μας από την Santa Fe και είναι αυθεντική)

9,90

Σαλάτες

€

Ceasar salad (Φρέσκο μαρούλι, τυρί παρμεζάνα και κρουτόνς, περιχυμένα με
σάλτσα του Καίσαρα)

7,90

Grilled chicken ceasar salad (Μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλο στη
σχάρα, φρέσκο μαρούλι, κρουτόνς περιχυμένα με σάλτσα του Καίσαρα και
τυρί παρμεζάνα)

9,40

Taco salad (Φρέσκα λαχανικά, τυρί τσένταρ, κιμάς μοσχαρίσιος φρέσκος ή
κοτόπουλο στήθος φρέσκο, σερβιρισμένα μέσα σε τραγανή τορτίγια,
περιχυμένα με τη νόστιμη σάλτσα μας και κρέμα)

10,60

Sierra salad (Ψιλοκομμένο ψητό φρέσκο στήθος κοτόπουλου, τραγανό
μπέϊκον, τυρί παρμεζάνα, ντομάτα, καρότα, ραπανάκια, ρόκα, κρουτόνς
πάνω σε ανάμεικτη πράσινη σαλάτα περιχυμένη με την σπιτική Honey
mustard dressing)

10,60

House salad (Ποικιλία λαχανικών, περιχυμένη με τη νόστιμη σπιτική ροκφόρ
σάλτσα μας ή τη σπιτική vinegrette)

7,00

Avocado shrimp salad (Γαρίδες με φρέσκα λαχανικά περιχυμένα με σάλτσα
από avocado)

11,40

Santa fe chopped salad (Ψιλοκομμένο μαρούλι, ψιλοκομμένο κοτόπουλο
ψητό, ντομάτα, αβοκάντο, καλαμπόκι, μπέικον, blue cheese και μήλο,
περιχυμένη με τη σπιτική μας vinegrette)

10,20

Dinners- tex mex dishes
Fajitas (Μαριναρισμένα κομμάτια από φρέσκο εκλεκτό μοσχάρι ή στήθος
από φρέσκο κοτόπουλο ή γαρίδες*, ψημένο στα κάρβουνα και σερβιρισμένα
με αβοκάντο, πιπεριές, κρέμα και τορτίγιες από σιτάλευρο
beef/chicken/shrimp*)

€

16,40/15,40/17,20

Tacos beef al pastor (Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια ψητά τυλιγμένα σε δύοπίτες
με Pico de Gallo συνοδεύεται από λαχανικά και τηγανητές πατάτες)

12,90

Chicken relleno (Φρέσκο στήθος από κοτόπουλο, γεμισμένο με τυρί τσένταρ,
περιχυμένο με chile con queso sauce σερβιρισμένο με λαχανικά και ψητή
πατάτα ή ρύζι)

13,90

Mexican chicken plate (Φρέσκο στήθος από κοτόπουλο, μαριναρισμένο με
τα tex mex μρωδικά μας, περιχυμένο με ελαφριά σάλτσα τυριού,
σερβιρισμένο με λαχανικά και ψητή πατάτα ή ρύζι)

13,90

Loco pollo (Φρέσκο στήθος κοτόπουλο, στη σχάρα με μανιτάρια, κρεμμύδι
και σάλτσα τυριών. Συνοδεύεται μελαχανικά και ψητή πατάτα ή ρύζι)

13,90

BBQ chicken (Τρυφερά φιλετάκια από φρέσκο στήθος κοτόπουλου
περιχυμένα με αυθεντική BBQ sauce σερβιρισμένα με λαχανικά και ψητή
πατάτα ή ρύζι)

13,90
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Μπιφτέκι από κοτόπουλο (Μπιφτέκι από φρέσκο κιμά κοτόπουλου άρίστης
ποιότητας ψημένο στη σχάρα με τα μτρωδικά του Santa Fe, περιχυμένο με
ελαφρία σάλτσα mex και τυρί τσένταρ. Σερβίρεται με λαχανικά, ψητή πατάτα
ή ρύζι)

13,50

Grilled Chicken Jallapenos (Ψητά κομμάτια κοτόπουλου τυλιγμένα σε δύο
πίτες με sauce Jallapenos (Ψητά κομμάτια κοτόπουλου τυλιγμένα σε δύο
πίτες με sauce Jallapenos, μαριναρισμένα σε Jack Daniel's sauce, σερβίρεται
με πατάτα και καλαμπόκι)

14,50

Dinners- mexican dishes

€

Enchiladas (Δύο μαλακές καλαμποκίσιες τορτίγιας, γεμισμένες με πικάντικο
φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά ή φρέσκο στήθος από κοτόπουλο, τυρί τσένταρ και
ψιλοκομμένο κρεμμύδι, περιχυμένες με εντσιλάδα σάλτσα, τυρί τσένταρ,
φασόλια και ρύζι)

12,20

Tacos (Δύο τραγανές καλαμποκίσιες τορτίγιας, γεμισμένες με πικάντικο
φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά ή φρέσκο στήθος από κοτόπουλο, τυρί τσένταρ,
κρέμα, αβοκάντο, μαρούλι, ντομάτες ψιλοκομμένες, φασόλια και ρύζι. Έχετε
επιλογή για μαλακά tacos από τορτίγια σιτάλευρου)
Combo dinner plate (Συνδυασμός από taco, enchilada, burrito, ρύζι, φασόλια)

12,20
14,90

Veggie tacos (Δύο τραγανές ή μαλακές τορτίγιας από σιτάλευρο γεμισμένες
με guacamole, μαρούλι, ντομάτα, τυρί, μανιτάρια και πικάντικη σάλτσα.
Σερβίρονται με φασόλια και ρύζι)

12,90

Soft tacos chicken (Κομμάτια ψητού κοτόπουλου, κρεμμύδια, μανιτάρια και
con queso μέσα σε δύο μαλακές τορτίγιες. Σερβίρονται με καλαμπόκι και
ρύζι)

12,90

Burritos (Δύο μαλακές τορτίγιας από σιτάλευρο, τυλιγμένες και σκεπασμένες
με τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάταες, σάλτσα και γεμισμένες με: πικάντικο
φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά ή φρέσκο στήθος από κοτόπουλο/ φρέσκα
μανιτάρια, μυρωδικά/ φασόλια και τυρί)

12,90/12,50/10,50

Carne picada Burrito (Τρυφερό φρέσκο πικάντικο μοσχαράκι τυλιγμένο σε
δύο τορτίγιας από σιτάλευρο με σάλτσα τυριών και αβοκάντο)

14,20

Carnitas Burritos (Δύο μαλακές τορτίγιας γεμισμένες με φρέσκο πικάντικο
χοιρινό, πράσινο chilie, τυρί τσένταρ, pico de gallo, καλαμπόκι και ρύζι)

12,90

Chimichangas (Δύο τραγανές τορτίγιες γεμισμένες με φρέσκο στήθος από
κοτόπουλο ή πικάντικο κιμά/ φρέσκα μανιτάρια με μυρωδικά και con queso
sauce)

Steaks
Mexican Hamburger steak (Φρέσκος κιμάς από μοσχάρι εκλεκτής ποιότητας
ψημένος στα κάρβουνα με πιπεριές, κρεμμύδια, τυρί και σάλτσα mex ή
σάλτσα ροκφόρ, σερβιρισμένο με λαχανικά και ψητή πατάτα ή ρύζι)

12,90/12,40

€

14,50
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Loco carne (Φρέσκια μοσχαρίσια μπριζόλα στη σχάρα με μανιτάρια,
κρεμμύδια και σάλτσα τυριών, συνοδεύεται με λαχανικά και ψητή πατάτα ή
ρύζι)

15,90

Fileto (Εκλεκτής ποιότητας φιλέτο ψημένο στη σχάρα σύμφωνα με τη δική
σας προτίμηση, σε ρβιρισμένο με ψητή πατάτα. Συνοδεύεται με σαλάτα)

23,90

T-Bone steak (Εκλεκτής ποιότητας μοσχάρι γάλακτος ψημένο στη σχάρα
σύμφωνα με τη δική σας προτίμηση, σερβιρισμένο με ψητή πατάτα ή ρύζι και
λαχανικά ημέρας)

23,60

Stavlisia (Εξαιρετικής ποιότητας μοσχαρίσια μπριζόλα ψημένη στην
προτίμηση σας, σερβίρεται με φρέσκιες τηγανητές πατάτες ή ψητή πατάτα)

13,90

Rib steak (Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος εκλεκτής ποιότητας ψημένη στη
σχάρα σύμφωνα με τη δική σας προτίμηση, σερβιρισμένη με ψητή πατάτα ή
ρύζι και λαχανικά ημέρας)

19,20

Hamburgers

€

Viva Mexican hamburger (Φρέσκος κιμάς από μοσχάρι εκλεκτής ποιότητας
ψημένο στα κάρβουνα με κρεμμύδι, αβοκάντο, ντομάτα, περιχυμένο με τυρί
con queso επάνω σε μαλακή τορτίγια από σιτάλευρο, σερβίρεται με
τηγανητές πατάτες ή ψητή πατάτα)
Santa Fe Burger (Τραγανό bacon και λιωμένο τυρί τσένταρ)
Texas Burger (Με σωταρισμένα κρεμμύδια, λιωμένο τυρί τσένταρ και τη δική
μας BBQ sauce)

13,90
12,90
12,90

Chicken Burger (Φρέσκος κιμάς κοτόπουλο με ντομάτα, μαρούλι.
Συνοδεύεται από honey mustard sauce και τηγανητές πάτάτες)

12,90

Steak Sandwich (Ζουμερή φρέσκια μπριζόλα στη σχάρα ψημένη με
κρεμμύδια, μανιτάρια και λιωμένη mozzarella. Συνοδεύεται από τηγανητές
πατάτες και επιλογή από BBQ ή Honey mustard sauce)

14,50

Σημείωση σχετικά με το μενού:
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 14/12/2014.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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