Botanas
Pico de gallo

O imbatível molho de tomate mexicano 2.5€

Frijoles refritos

O tradicional puré de feijão mexicano 2.5€

Totopos

As entradas nunca serão as mesmas
sem estes crocantes 1.5€

as 3 botanas

5€

Guacamole

Do México, com amor 5€

Sopa de la semana

Pergunte ao seu empregado qual o favorito
da semana e disfrute! 6.5€

das nossas
ruas para
a sua mesa
Tacos Al Pastor

O nosso taco de porco cozinhado no espeto
com especiarias especiais e ananás.
O verdadeiro clássico! 8.5€

Gringas al pastor

Imagine o delicioso taco al pastor numa tortilha
de farinha com queijo gratinado! 9€

Tacos Cochinita pibil

O lendário prato de porco com raízes maya 8.5€

Quesadillas de hongos

Cogumelos cozinhados com pimentos e delicioso
queijo derretido 8€

Enchiladas verdes

Cobertas com o nosso molho especial de tomatillo
verde e queijo gratinado... 9€

Tostadas de tinga

Carne de vaca desfiada, envolvida num molho
de chipotle sobre uma tortilla crocante e coberta
com creme azedo... crocante, suculento,
picante 9€

DA NOSSA
HORTA PARA
A SUA MESA
Quesadillas de hongos

Cogumelos cozinhados com pimentos e delicioso
queijo derretido 8€

Taco Vegano

Vegetais frescos salteados com saborosas
especiarias mexicanas, Yum! 8€

Enchiladas Vegetarianas

Recheamos as tortillas com vegetais
deliciosos, dobramo-las com queijo gratinado
e você delicia-se 9€

Ensalada de la semana

Pergunte ao seu empregado pela favorita
da semana e disfrute! 5€

COMO NA
CASA DA NOSSA
ABUELA
Carne en su jugo

O tradicional estufado de vaca da região
de Tequila 18€

Carne en Chile pasilla

Estufado de vaca, cozinhado com saborosos
pimentos "Pasilla" e especiarias mexicanas.
De comer e chorar por mais! 18€

Chamorro

Joelho de porco, tenro por dentro
e estaladiço por fora 18€
15 min

Cada prato é para ser partilhado (x2) e inclui dois acompanhamentos

Pollo morita

Peito de frango com molho fumado de amendoim
e pimento "Morita" 17€
15 min

Pollo Pipián Verde

Frango com amendoins e molho
de tomatillo verde, temperado com especiarias
mexicanas 17€

Pozole

No estilo de Jalisco, este porco com milho
"cacahuazintle" branco é cozinhado lentamente
com pimentos "Guajillo" 17€

Especial de la semana

Pergunte ao seu empregado qual o favorito
da Semana e disfrute! 18€

Cada prato é para ser partilhado (x2) e inclui dois acompanhamentos

PARA NUESTROS
AMIGUITOS Y AMIGUITAS
Pollo y Papas Doradas
Um macio peito de frango grelhado
com batatas assadas 7€

Quesadillas

Recheadas de cremoso, delicioso
e derretido queijo 7€

ACOMPANHAMENTOS
Arroz a la Mexicana

O requintado arroz de tomate! 2.5€

Calabaza a la Mexicana

Uma receita de legumes original da casa! 2.5€

Ensalada mixta
Salada do dia 2.5€

Papas al horno

Batatas assadas... são sempre
a combinação perfeita 2.5€

Tortillas

6 tortillas de milho mexicanas 3.5€

Não se vá embora
sem experimentar
Jericalla de coco

O créme brulée mexicano 4.5€

Pastel de tres leches

O nosso popular bolo com morangos frescos
e merengue 5€

Mousse de Yoghurt
y Chocolate blanco

Com um soberbo crumble de amêndoa e coulis
de frutos vermelhos! De sonho! 5€

Especial de la semana

Pergunte ao seu empregado qual o favorito
da semana e disfrute! 5€

Sorbet de mango

Caseiro e uma explosão de sabor 4.5€

Helado de chocolate
Sabiam que o chocolate é originário
do México? 4.5€

Helado de palanqueta
Com caramelo salgado
e amendoins verdadeiros 4.5€

Nada, Já sou doce
o suficiente!
Não seja tão aborrecido! 0€

Cocktails
Sicario

Prometemos que não mata! Tequila
Reposado e Maçã 7.5€

Mamacita

Bonito, delicado mas também um pouco apimentado...
tal como elas são... Tequila reposado, xarope de agave,
morango e malagueta 7.5€

Guerita

Dizem que as loiras são mais divertidas. Prove
e descubra! Tequila silver & Reposado, manga,
ananás e malagueta 7.5€

Margarita

O verdadeiro clássico!
Tequila reposado, sumo de lima e triple-sec 7€

Margarita y tu sabor favorito!
Escolha o seu sabor favorito: Manga, Maracujá,
Morango, ananás ou maça verde
e dê o seu toque especial ao clássico! 7.5€

Mezcalita

A combinação Mexicana perfeita! Uma saborosa combinação
de mezcal fumado & Tequila com cointreau,
sumo de lima, gengibre e rebordo de sal negro
dos himalaias 8€

Michelada

Cerveja... tal como os mexicanos a bebem.
Sumo de tomate, lima, tabasco, molho de Worcestershire
e a cerveja da sua escolha 7€

Old Fashion

Ao estilo do caribe com rum envelhecido!
Rum envelhecido, angostura, laranja
e açúcar mascavado 7€

Mocktails
Acapulco Golden

Uma noite divertida para os condutores
de serviço. Sumo de limão e lima,
xarope de agave e ginger ale 6.5€

Pink Cancun

Tropical e delicioso!
Morango, hibisco, maracujá
e arando vermelho 6.5€

Tequilas

Rhum

da casa
Jose Cuervo Silver 4€
Jose Cuervo Reposado 4€

Rhum Abuelo Anejo 4€
Rhum Abuelo Anejo 7 years 6€

premium
Herradura Reposado 8€
prestige
Jose Cuervo Extra Anejo Reserva
de la Familia 15€
Maestro Dobel Anejo 15€
Herradura Reposado Reserva 15€
Siete Leguas Reposado 15€
Herradura Anejo Seleccion
Suprema 35€

Whiskey
Macallan 12 anos 8€
Four Roses Bourbon 6€

GIN
Gin Le Tribute 6€
Hendrick's 8€

Mezcal

Vodka

Mezcal Le Tribute 8€
Mezcal Montelobos 8€

Absolut 4€
Stolichnaya 6€

bebidas sem álcool

cervejas

Agua Luso 1l 3€
Agua com gás Luso 1l 3€
Coca-cola 3€
Coca-cola Zero 3€
Ice-tea pêssego 3€
AGUA TÓNICA 3€

Sol A cerveja da casa 3.5€
Pacífico 3.5€
Negra Modelo 3.5€
Heineken Fino 2.5€

café

Aguas frescas

RistreTto 1.5€
Espresso Decaf 1.5€
Pingo 1.8€

Agua de Jamaica 3€
Horchata 3€
limonada 2.5€

chá
Camomila 1.5€
chá verde 1.5€
chá preto 1.5€
chá de menta 1.5€

