
FRIES
Οι δικές µας φρέσκες τηγανητές πατάτες µε τριπλή διαδικασία τηγανίσµατος

Chippotle  4.50
Με πικάντικη µεξικάνικη µαγιονέζα και πάπρικα

Mexican    5.00
Mε pico de gallo, γκουακαµόλε, sour cream

Texano     5.50
Mε ψητό µπέικον και σος τσένταρ 

Ranchero  6.00
Με 2 τηγανητά αυγά, παρµεζάνα, µαγιονέζα τρούφας, πικάντικη σος taquera

Jalisco 6.00
Mε µοσχαράκι birria, flakes παρµεζάνας και πικάντικες πιπεριές

  

APPETIZERS

  Nachos classics  6.50
Τηγανητές τορτίγιες καλαµποκιού µε pico de gallo, γκουακαµόλε, sour cream

Nachos chili  7.50
Τηγανητές τορτίγιες καλαµποκιού µε chili con carne, τσένταρ σος & sour cream

Onion rings 6.00
Τραγανές ροδέλες κρεµµυδιού µε Dif’s σος

Chicken wings  6.50
Ελαφρά πικάντικες φτερούγες κοτόπουλου µε honey-chili sauce

Cheese puffs  6.50
Χειροποίητες τυροκροκέτες σε τραγανή κρούστα µε chipotle σος

Jalapeños 7.50
Γεµιστές πιπεριές jalapeños µε τσένταρ και chipotle σος 



MEXICAN CLASSICS

Chili con carne 8.00
Παραδοσιακή συνταγή µε µοσχαρίσιο κιµά, φασόλια, καλαµπόκι, πικάντικη σάλτσα ντοµάτας και κό-

λιανδρο. Σερβίρεται µε τορτίγιες, τσένταρ σος & δροσερή σος γιαουρτιού

Black bean quesadillas  6.50
Ψητή τορτίγια µε τσένταρ, µοτσαρέλα, ντοµάτα, µαύρα φασόλια, sour cream & πικάντικη σος taquera

Chicken quesadillas 7.50
Ψητή τορτίγια µε κοτόπουλο, πιπεριές, κρεµµύδι, καλαµπόκι, τσένταρ, sour cream & γκουακαµόλε

Buritto  7.50
Τορτίγια τυλιγµένη σε ρολό µε µοσχαράκι birria, ρύζι, φασόλια, ντοµάτα & τσένταρ 

Tacos pollo 9.50
Tορτίγια 4τµχ µε κοτόπουλο, γκουακαµόλε, µαρούλι, τσένταρ, taquera σος

Tacos al pastor 9.50
Tορτίγια 4τµχ µε Μεξικάνικο γύρο, κρεµµύδι,κόλιανδρο, ντοµάτα & salsa verde

Tacos birria 10.50
Tορτίγια 4τµχ µε σιγοµαγειρεµένο µοσχαράκι, κρεµµύδι, κόλιανδρο, sour cream & τον πικάντικο ζωµό 

του

SALADS 

Guadalajara     8.50
Ανάµικτη σαλάτα µε πιπεριά, ντοµατίνια, µαύρα φασόλια, καλαµπόκι, µπέικον, νάτσος και βινεγκρέτ 

µάνγκο 

Acapulco      9.00
Πράσινη σαλάτα, ψητό κοτόπουλο, πιπεριές, ντοµατίνια, τραγανό τσένταρ και ντρέσινκ γκουακαµόλε 

Tijuana     8.00
Λάχανο, καρότο, πράσινο µήλο, πίκλα κάκτου, ραπανάκι, αβοκάντο, ρόκα & γλυκόξινη σος κόλιανδρου 



 BURGERS

Ο κιµάς για τα µπέρκερ “κόβεται” καθηµερινά στο Diferente και είναι 100% µοσχαρίσιος. To µπιφτέκι 
είναι 190γρ. και όλα τα µπέργκερ σερβίρονται µε πατάτες τηγανητές και Dif’s σος. 

Hugo Sánchez  7.50
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, τσένταρ, αισµπεργκ, ντοµάτα, κρεµµύδι, chipotle σος 

Pancho Villa 8.50
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, τσένταρ, µπέικον, µαγιονέζα, καραµελωµένο κρεµµύδι, πίκλα αγγουριού, nachos, 

bbq σος

Julio cesar 9.50
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, καπνιστό τυρί, ντοµάτα, chorizo, καραµελωµένα µανιτάρια, τραγανή παρµεζάνα & 

µαγιονέζα τρούφας

Emiliano Zapata 9.50
Τηγανητό Buttermilk κοτόπουλο πανέ, καπνιστό τυρί, µπέικον, καραµελωµένο κρεµµύδι, coleslaw, honey-

lime spicy mayo 

Antony Quinn 9.50
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι, καραµελωµένα µανιτάρια, blue cheese σος, καπνιστό κρεµµύδι, iceberg, chutney 

chorizo

Salma Hayek 10.00
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι & chili con carne, τσένταρ, ντοµάτα, αισµπεργκ, πίκλα κρεµµυδιού, κροκέτα γεµι-

στής jalapano & Habanero mayo / Πολύ πικάντικο

Frida Kahlo 11.00
Μοσχαρίσιο µπιφτέκι & µοσχαράκι birria, τσένταρ σος, πικλα κρεµµυδιού, ντοµάτα, iceberg, Jalapeños 

mayo
Πικάντικο

Tito Santana 12.50
Δύο µοσχαρίσια µπιφτέκια, 2 φέτες τσένταρ, 4 φέτες µπέικον, µαγιονέζα, ντοµάτα, αισµπεργκ, onion rings 

& bbq σος



SPECIALS

Chicken El Centro  9.50
Τηγανητό κοτόπουλο µε τραγανή κρούστα, σαλάτα coleslaw µε στυλ Μεξικάνικο & γλυκιά lime-chili σος

Fajitas   
 Σοτέ πιπεριές & κρεµµύδια, Μεξικάνικο ρύζι, τορτίγιες, κρεας επιλογής, taquera σος, pico de gallo, salsa 

verde 

Με κοτόπουλο σχάρας 12.50

 Με χοιρινό al pastor 12.50

Με σπαλοµπριζόλα (ribeye) σχάρας 17.00

Buritto San Diego 16.00
Ένα τεράστιο buritto µε µοσχαράκι Birria, chili con carne, τσένταρ, λευκό τυρί, γκουακαµόλε, ντοµάτα, 

φασόλια, µαρούλι & sour cream 

Gran Canyon 28.00
Η δική µας ποικιλία Diferente µε χοιρινό al pastor, ψητό κοτόπουλο, chili con carne, τορτίγιες, onion 

rings, pico de gallo, γκουακαµόλε, 


