טאקו  /סלאש
פת י ח י ם

נאצ'וס 34 /

טורטייה צ'יפס עם גבינה מותכת ,חלפיניו כבוש ,פיקו דה גאיו ,שמנת חמוצה וגוואקמולה.
סלסה צ'יפוטלה בצד

קסדייה קלאסיקו 28 /
גבינה ,פיקו דה גאיו ,חלפיניו כבוש .שמנת בצד

סלט קייל ופטה צאן 30 /
עגבניות ,בצל סגול ,חסה ,קייל ,פטרוזיליה וגבינת פטה צאן

פויו דה אחו 28 /

טאקו

( 2יחידות)

עוף אורגני מפורק צלוי במוחו דה אחו ,פיקו דה גאיו ,סלסה צ'יפוטלה ושום כבוש

קרניטס 28 /
תבשיל כתף חזיר בבישול ארוך ,בצל מוחמץ ,סלסה הבנרה ,עלי כוסברה טרייה

יער 28 /
לקט פטריות צלויות במרינדת פלפלים ,עגבניות צלויות ,פסטו עשבים ובצל ירוק
 +תוספת  3ש״ח לטורטיות מקמח תירס ביתיות

קלאסיקו 33 /

ב ו ר יט ו

אורז אדום ,שעועית שחורה ,פיקו דה גאיו ,שמנת חמוצה ,חסה וסלסה צ'יפוטלה

פויו דה אחו 39 /
עוף אורגני מפורק צלוי במוחו דה אחו ,אורז אדום ,שעועית שחורה ,פיקו דה גאיו ,שמנת
חמוצה ,חסה וסלסה צ'יפוטלה

קרניטס 38 /
תבשיל כתף חזיר בבישול ארוך ,בצל מוחמץ ,אורז אדום ,שעועית שחורה ,פיקו דה גאיו,
שמנת חמוצה ,חסה וסלסה הבנרה
 +תוספת גוואקמולה לבוריטו  5ש"ח

שת יה ק לה
קולה | זירו | מינרלים 10 /
קלאב מאטה 17 /
סודה 8 /
סיידר הגליל מוגז/צלול 12 /
חמאיקה ביתית 10 /

א ל כ ו ה ול
 1/3חבית גולדסטאר | מכבי 22 /
 1/2חבית גולדסטאר | מכבי 27 /
קנקן  1ליטר גולדסטאר | מכבי 50 /
שליש קורונה בקבוק 21 /
שליש אסטראה בקבוק 21 /
רוב הצ'ייסרים 13-14 /

/
מרגריטה 33 /

טקילה חמאיקה 32 /
ג'ין טוניק 32 /

קפטן מורגן ספייס וקולה 32 /

TACO / S L AS H
Nachos / 34

A NTOJI TOS

Tortilla chips, melted cheese, pickled jalapeño, pico de gallo, sour cream and
guacamole. served with salsa chipotle on the side

Classic Quesadilla / 28
Cheese, pico de gallo and pickled jalapeño. served with sour cream on the side

Kale and Feta Salad / 30
Tomatoes, red onion, kale, lettuce, parsley and Sheep's milk Feta cheese

Pollo al Mojo de Ajo / 28

TA C OS

(2 per serving)

Organic roasted chicken, mojo de ajo, pico de gallo, salsa chipotle and pickled garlic

Carnitas / 28
Michoacán-style braised pork shoulder, pickled onion, salsa habanera and cilantro

Mushrooms / 28
Assortment of roasted mushrooms in peppers marinade, grilled tomatoes,
house-made pesto and green onions
+ 3 NIS for homemade corn tortilla

Clássico / 33

B U R R I TO S

Red rice, black beans, pico de gallo, sour cream, lettuce and salsa chipotle

Pollo al Mojo de Ajo / 39
Oven-roasted organic chicken marinated in garlic sauce, red rice, black beans,
pico de gallo, sour cream , lettuce and salsa chipotle

Carnitas / 38
Michoacán-style braised pork shoulder, pickled onion, red rice, black beans,
pico de gallo, lettuce and salsa habanera
+ 5 NIS for guacamole

A L C O H OL

SO F T D R INK S
Coke | Coke Zero | Mineral water / 10

1/3 draught Maccabi | Goldstar / 22

Soda water / 8

1 L pitcher draught Maccabi | Goldstar / 50

Club Mate / 17

Apple Cider / 12

1/2 draught Maccabi | Goldstar / 27
Corona bottle / 21

/

House made Jamaica / 10

Estrella bottle / 21

Most shots / 13-14
Margarita / 33

Tequila Jamaica / 32
Gin & Tonic / 32

Captain Morgan spiced & Cola / 32

