
 
ZUPY Sopas Soups: 

SOPA AZTECA  11,90 / 5,95 
Pikantna zupa z pomidorów, ostrych, wędzonych papryczek chipotle, 
serwowana z kurczakiem, chrupiącymi kawałkami tortilli, serem, 
plasterkiem avocado oraz śmietaną 
Thick, spicy tomato soup with smoked chipotle peppers, bits of roasted chicken, 
sour cream, cheese, avocado and pieces of crunchy tortilla strips 

SOPA DEL DIA  9,90 / 4,95 
Zupa dnia 
Soup of the day 

SAŁATKI Ensaladas Salads 

ENSALADA YUCATAN 20,90 / 10,45 
Sałata, kurczak pieczony, pomidor, czarne oliwki, awokado, czerwona 
cebula, nachosy, kolendra i sos rancho 
Salad, cajun roasted chicken, tomatoes, black olives, avocado, red onions, nachos, 
fresh coriander and rancho dressing 

DANIA GŁÓWNE: 

ENCHILADA DE POLLO 25,90 / 12,95 
3 tortille kukurydziane faszerowane pieczonym kurczakiem, papryką           
i czerwoną cebulą, zapiekane z salsą enchilada i serem, serwowane            
z ryżem mex lub frytkami 
Three fried corn tortillas stuffed with grilled chicken, peppers and red onion 
backed with salsa enchilada and cheese, served with mex rice or french fries 
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ENCHILADA CHILI CON CARNE 26,90 / 13,45 
3 tortille kukurydziane faszerowane chili con carne zapiekane z salsą 
enchilada i serem, serwowane z ryżem mex lub frytkami 
3 fried corn tortillas stuffed with beef chili con carne, backed with salsa enchilada 
and cheese, served with mex rice or french fries 

PECHUGA DE POLLO 26,90 / 13,45 
Grillowana pierś z kurczaka z sosem mexicana, serwowana z sałatką               
i dodatkami do wyboru 
Grilled chicken breast, served with Cheese sauce served with salad and additions 
of your choice 

CECINA ENCHILADA DE CERDO 26,90 / 13,45 
Cieniutki schab w pikantnej marynacie, serwowany z sałatką i dodatkami 
do wyboru  
Thinly sliced pork chops in spicy sauce, served with salad and additions of your 
choice 

OPCJA WEGETARIAŃSKA  
BURRITO CON CALABACIN 21,90 / 10,95 
Zrollowana tortilla pszenna wypełniona grillowaną cukinią, papryką, 
cebulą serwowana z meksykańskim ryżem 
2 rolled wheat tortillas stuffed with courgette, mix peppers, onions, served with 
mexican rice 

DESERY Postres Desserts 
FRAMBUESAS TIBIAS CON HELADOS 10,90 / 5,45 

Maliny na ciepło z lodami waniliowymi  
Warm raspberry sauce with vanilla ice cream 

CIASTO DNIA 12,00 / 6,00 
 

Serdecznie zapraszamy Państwa na pyszne dania kuchni meksykańskiej. Gwarantujemy 
niezapomniany klimat i mile spędzony czas. Nasza obsługa służy Państwu pomocą, a szef 
kuchni gwarantuje zawsze świeże i smaczne potrawy. 
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