
ΟΡΔΚΣΙΚΑ 

ΝΑΣΟ ΜΔ ΣΤΡΙ.....€3.00 

Νάηζορ με ανάμεικηα ηςπιά 

ΝΑΣΟ ΜΔ ΚΙΜΑ.....€6.00 

Νάηζορ με ανάμεικηα ηςπιά και μοζσαπίζιο κιμά 

ΓΟΤΑΠΙΣΑ.....€5.00 

Βπαζηέρ παηάηερ με ανάμικηα ηςπιά και chorizo 

ΣΑΚΟ ΝΣΟΡΑΓΟ.....€6.00 

Σπαγανέρ ηοπηίγιαρ με κιμά ή κοηοποςλο, παηάηερ, κόκκινε ζάληζα, ηςπί, ζςνοδεύεηαι με 

ζαλάηα και κπέμα. 

ΣΟΣΑΓΑ.....€5.00 

Σπαγανέρ ηοπηίγιαρ με θαζόλια, κοηόποςλο, ζάληζα νηομάηαρ, άναμικηε ζαλάηα και ηςπί. 

ΓΑΡΙΓΔ ΚΟΚΣΔΪΛ.....€6.50 

Γαπίδερ, πικάνηικε ζάληζα, κπεμμύδι, κόλιανδπορ, αβοκάνηο. 

ΓΟΤΑΚΑΜΟΛΔ.....€3.50 

Φπέζκο αβοκάνηο, νηομάηα, κπεμμύδι, κόλιανηπο. 

ΑΛΑΣΔ 

ΜΔΞΙΚΑΝΑ.....€7.00 

Ππάζινο και κόκκινο ζγοςπό μαπούλι , πόκα , καλαμπόκι Μεξικάνικα θαζόλια, κπέμα, 

νάηζορ. 

ΡΙΝΚΟΝ.....€9.00 

Φωλιά ηοπηίγιαρ με μαπούλι, κόκκινο λάσανο, καπόηο, αβοκάνηο, ηομαηίνια, μάνγκο, 

κόλιανδπο και ζωρ αγαύερ 

ΒΔΡΑΚΡΟΤΕΑΝΑ.....€8.00 

Λάσανο, καπόηο , ππάζινο και κόκκινο ζγοςπό μαπούλι , πόκα, κάκηο, γαπίδερ νάηζορ 

 



ΣΑΜΠΙΚΔΝΙΑ.....€7.50 

Μαπούλι, νηομάηα, κπεμμύδια, αβοκάνηο, κόλιανδπο, πικάνηικε ζάληζα. 

ΚΤΡΙΧ ΠΙΑΣΑ 

ΣΑΚΟ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΑ.....€9.00 

Μαλακέρ ηοπηίγιερ με μοζσάπι, κπεμμύδι, κόλιανδπο, πύδι και ζαλάηα λάσανο 

 

ΚΟΣΙΝΙΣΑ ΠΙΜΠΙΛ.....8.50 

Μαλακέρ ηοπηίγιερ με σοιπινό μαγειπεμένο με ποπηοκάλι, πύδι, θαζόλια και ζαλάηα 

ΦΑΥΙΣΑ ΜΟΥΑΡΙ....€12.00 

Μαγειπεμένο με κπεμμύδια, ανάμικηερ πιπεπιέρ και ζάληζα νηομάηαρ. ςνοδεύεηαι με πύδι 

θαζόλια & ζαλάηα. 

ΦΑΥΙΣΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ.....€11.00 

Μαγειπεμένο με κπεμμύδια, ανάμικηερ πιπεπιέρ και ζάληζα νηομάηαρ. ςνοδεύεηαι με πύδι 

θαζόλια & ζαλάηα. 

ΦΑΥΙΣΑ ΥΟΡΣΟΦΑΓΩΝ.....€7.00 

Παηάηερ με κπεμμύδια, ανάμεικηερ πιπεπιέρ, ζάληζα νηομάηα, πύδι, θαζόλια, ζαλάηα, 

ηοπηίγιερ, sour cream και γοςακαμόλε 

ΜΙΛΑΝΔΕΑ ΑΚΑΠΟΤΛΚΟ.....€9.00 

νίηζελ σοιπινό, ηςπί, ζάληζα Ακαπούλκο, ανάμεικηερ πιπεπιέρ, ηεκίλα, πύδι, ζαλάηα 

ΠΔΙΑΛ ΠΙΑΣΑ 

ΜΟΛΔ ΠΟΜΠΛΑΝΟ.....€9.00 

Κοηόποςλο με μεξικανικε ζάληζα από ζοκολάηα και πιπεπιέρ. ςνοδεύηεαι με πύδι και 

θαζόλια. 

ΠΟΟΛΔ (ΟΤΠΑ).....€7.00 

Υοιπινό, μαπούλι, παπανάκι, καλαμπόκι, κπεμμύδι, ζκόπδο, κύμινο, πίγανε 

ΣΑΜΑΛΔ ΝΣΔ ΔΛΟΣΔ.....€6.00 

Μεξικάνικε δύμε από καλαμπόκι με γέμιζε κοηόποςλο και μεξικάνικε ζάληζα, μαγειπεμένο 

ζε θύλλα καλαμποκιού 



ΣΙΛΙ ΚΟΝ ΚΑΡΝΔ.....€6.00 

Μοζσαπίζιορ κιμάρ μαγειπεμένορ με κόκκινα θαζόλια, ηςπί ηζενηαπ, νάηζορ 

ΜΠΟΤΡΙΣΟ - ΚΔΑΝΣΙΓΙΑ 

ΜΠΟΤΡΙΣΟ ΜΔ ΚΙΜΑ.....€6.00 

Μοζσαπίζιορ κιμάρ, ζάληζα νηομάηαρ, ζςνοδεύεηαι με ζαλάηα, πύδι, θαζόλια, ηςπί και 

κπέμα. 

ΜΠΟΤΡΙΣΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ.....€6.00 

Κοηόποςλο, ζάληζα νηομάηαρ, ζςνοδεύεηαι με ζαλάηα, πύδι, θαζόλια, ηςπί και κπέμα. 

ΜΠΟΤΡΙΣΟ ΥΟΡΣΟΦΑΓΩΝ.....€5.00 

Ανάμικηα θαζόλια με πύδι, ζάληζα νηομάηαρ, αβοκάνηο. Πποαιπεηικά ηςπί και κπέμα. 

ΚΔΑΝΣΙΓΙΑ.....€5.00 

Σοπηίγια, ανάμεικηα ηςπιά, ζάληζα νηομάηα, ζαλάηα, sour cream 

ΚΔΑΝΣΙΓΙΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ.....€6.00 

Σοπηίγια, κοηόποςλο, ανάμεικηα ηςπιά, ζάληζα νηομάηα, ζαλάηα, sour cream 

ΚΔΑΝΣΙΓΙΑ ΜΟΥΑΡΙ.....€7.00 

Σοπηίγια, μοζσάπι, ανάμεικηα ηςπιά, ζάληζα νηομάηα, ζαλάηα, sour cream 

ΔΠΙΓΟΡΠΙΟ 

ΣΟΤΡΟ.....€4.00 

Παπαδοζιακό μεξικάνικο γλςκό 

Cafe de olla.....€2.00 

Παπαδοζικόρ μεξικάνικορ καθέρ 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ 

Αναψυκτικά.....€2.00 

Coca- cola (regular, light, zero), sprite, fanta, soda 

Νερό (0,5 lt).....€0.50 

Νερό (1lt).....€1.00 

 

ΜΠΤΡΔ 

Heineken 500ml.....€3.00 

Amstel 500ml.....€3.00 

Corona 330ml.....€4.00 

Fix 500ml.....€3.00 

Sol 330ml.....€4.00 

ΚΟΚΣΔΨΛ 

MARGARITA.....€6.50 

Triple Sec, σςμό λαίμ, ηεκίλα, ηπιμένορ πάγορ 

MICHELADA.....€4.00 

Υςμό λάιμ, ηαμπάζκο, Worcestershire ζωρ, μπύπα 

VAMPIRO.....€7.00 

Σεκίλα, σςμόρ λεμόνι, ζανκπία, γκπέιπθποςη ζόδα 

CHARRO NEGRO.....€6.00 

Σεκίλα, σςμό λεμόνι, coca-cola 

PALOMA.....€6.50 

Υςμό λεμόνι, ηεκίλα, γκπέιπθποςη ζόδα 



ΚΡΑΙ 

ανκρία ποτήρι.....€2.50 

Κρασί κανάτα (500 ml).....€6.00 

ανγκρία κανάτα (500 ml).....€5.00 

Κρασί ποτήρι.....€3.00 

 

 


