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ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ
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NACHOS

Τραγανά tortilla chips καλαµποκιού, µε τις παρακάτω επιλογές:

- Supreme

10.80 €

- Colorado

10.10 €

- Volcano

10.80 €

Με φιλέτο κοτόπουλο, nachos cheese sauce, salsa ranchera, guacamole και sour cream
Με µαγειρευτό µοσχαρίσιο κιµά, nachos cheese sauce, salsa ranchera και sour cream
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TAQUITOS VEGANOS
8.30 €
Τραγανές φλογέρες καλαµποκιού µε γέµιση γλυκοπατάτας. Συνοδεύονται µε πικάντικη salsa Verde
και γιαούρτι καρύδας
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Με Chili con Carne, nachos cheese sauce, µεξικάνικες πιπεριές Jalapenos και sour cream

AN DS

CHILI CON CARNE

8.70 €
Μαγειρευτός µοσχαρίσιος κιµάς µε µεξικάνικες πιπεριές Serrano & Jalapenos, κόκκινα φασόλια,
καλαµπόκι, sour cream και nachos cheese sauce

QUESADILLAS
Αλευρίσια tortilla γεµιστή µε τυρί, ψηµένη σε µαντέµι
Συνοδεύεται µε sour cream και µια από τις παρακάτω επιλογές:

- Κοτόπουλο
- Κοτόπουλο Chipotle

8.50 €
8.70 €

- Chili con Carne
- Γαρίδες*

8.00 €
9.60 €

STUFFED JALAPENOS

7.70 €

GUACAMOLE

8.00 €

CEVICHE CAMARONES

8.00 €

Παναρισµένες µεξικάνικες πιπεριές* µε γέµιση από τυρί. Συνοδεύονται µε sour cream

Παραδοσιακό dip από premium µεξικάνικα αβοκάντο.
Σερβίρεται µε τραγανή φωλιά από tortilla καλαµποκιού

Γαρίδες* µαριναρισµένες σε χυµό µανταρινιού και lime, mango, sticks κολοκυθιού,
πιπεριά chili, κόλιανδρο και µεξικάνικη πίκλα κρεµµυδιού

SALSA BAR
Πιστές στις παραδοσιακές συνταγές, οι σάλτσες µας µαγειρεύονται καθηµερινά
µε φρέσκα υλικά για να δώσουν την αυθεντική µεξικάνικη γεύση στο πιάτο σας

RANCHERA

1.30 €

Ντοµάτα, Jalapeno chilies

VERDE
1.60 €
Πράσινα tomatillos, Jalapeno chilies

TEX MEX ΟΡΕΚΤΙΚΑ

CHICKEN FINGERS

8.30 €

MOZZARELLA STICKS

8.00 €

BUFFALO WINGS

7.10 €

ONION RINGS

6.20 €

SWEET POTATO FRIES

7.40 €

Τραγανά παναρισµένα φιλετάκια κοτόπουλο, βουτηγµένα σε BBQ sauce και σουσάµι

ARBOL

1.30 €

DEL DIABLO

Kροκέτες* τυριού mozzarella µε sour cream ή salsa ranchera

AJI AMARILLO

2.90 €

NEAR DEATH!

Τραγανές παναρισµένες φτερούγες κοτοπουλο. Σερβίρονται µε BBQ sauce on side

Πράσινα tomatillos, chile de Arbol

Ελαιόλαδο, chile Aji Amarillo

1.60 €
Ντοµάτα, chile de Arbol, chile Habanero
1.60 €
Ντοµάτα, chile Chipotle, chile Habanero

Παναρισµένες ροδέλες* κρεµµυδιού µε blue cheese ή BBQ sauce

Τηγανητές γλυκοπατάτες* σερβιρισµένες µε ξύσµα lime και ανθό αλατιού.
Συνοδεύονται µε seasoned sour cream

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ

JALAPENO PEPPERS

2.30 €

3.30 €

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟ ΡΥΖΙ

3.20 €

SOUR CREAM

2.00 €

ΠΟΥΡΕΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑΣ

3.20 €

BEAN DIP

3.30 €

TORTILLAS FAJITAS

1.60 €

TORTILLAS STREET

1.50 €

CORN TORTILLA CHIPS

2.40 €

CHIPS & RANCHERA

HOUSE SAUCES
NACHOS CHEESE SAUCE

(SLICED PICKLED)

(4 TMX)
1.10 €
2.60 €

(4 TMX)

ΠΑΤΑΤΕΣ

FRENCH FRIES

6.20 €

Φρέσκιες τηγανητές πατάτες

POTATOES WEDGES

7.00 €

Χοντροκοµµένες τηγανητές πατάτες*
µε τη φλούδα τους

Συνοδεύονται µε µία από τις παρακάτω γεύσεις:
ΛΙΩΜΕΝΟ ΤΥΡΙ ΤΣΕΝΤΑΡ
& ΜΠΕΪΚΟΝ

SOUR CREAM
& ΜΠΕΪΚΟΝ

CHILI CON CARNE

BLUE CHEESE
SAUCE

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΑ ΠΙΑΤΑ

ΣΑΛΑΤΕΣ

TACOS SALAD

Φωλιά αλευρίσιας tortilla µε µαγειρευτό µοσχαρίσιο κιµά ή Chili con Carne
iceberg, τυρί τσένταρ και sour cream

ENCHILADAS

10.10 €
, pico de gallo,

10.60 €

Καλαµποκίσιες tortillas (2 τµχ) καλυµµένες µε τυρί τσένταρ, γκούντα, salsa enchilada
και µε µία από τις παρακάτω επιλογές:

- Μαγειρευτό κοτόπουλο

QUINOACADO
8.30 €
Πράσινη σαλάτα µε λευκή και µαύρη κινόα, άγριο ρύζι, φέτες αβοκάντο, ρόδι, λευκό ραπανάκι
και dressing εσπεριδοειδών

MANGO CHICKEN CEASAR’S

9.80 €

TIJUANA SPECIAL

10.50 €

DE POLLO

13.10 €

Σνίτσελ από διαλεγµένο χοιρινό µε κόκκινη salsa enchilada και λιωµένο τυρί

Πράσινη σαλάτα µε φρέσκο mango, φιλέτο κοτόπουλο, τυρί παρµεζάνα, τραγανά κρουτόν
και Mango Ceasar’s dressing

PAELLA A LA MEXICANA (ΠΙΑΤΟ ΓΙΑ 2)

9.60 €

22.50 €

- De Carne

Τραγανή φωλιά από tortilla µε πράσινη σαλάτα, στήθος κοτόπουλο, ξινόµηλο, guacamole,
ντοµάτα και πιπεριά. Γαρνίρεται µε τρίµµα αµυγδάλου και καρύδας

Paella µε λουκάνικο chorizo, κοτόπουλο, γαρίδες*, φρέσκα µύδια, πιπεριές, αρακά,
σαφράν και ισπανικό ρύζι bomba

- De Marisco

MIXTA

8.90 €
Ανάµεικτη πράσινη σαλάτα, καρέ ντοµάτας, πιπεριές, φασόλια, καλαµπόκι, τυρί τσένταρ και sour cream.
Σερβιρισµένα σε φωλιά από αλευρίσια tortilla
9.90 €

DOS GARDENIAS

9.80 €

Όλα τα παραπάνω πιάτα γαρνίρονται µε
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CEASAR’S CHICKEN

9.20 €
Πράσινη σαλάτα µε φιλέτο κοτόπουλο, τυρί παρµεζάνα, τραγανά κρουτόν και Amigos Ceasar’s dressing

8.60 €
Ανάµεικτα πράσινα λαχανικά µε φρέσκιες φράουλες, µοτσαρέλα, λιαστή ντοµάτα, κρουτόν και
dressing φράουλας

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟ ΡΥΖΙ

FAJITAS

R

Άσπρο και κόκκινο λάχανο µε φρέσκο µάνγκο, αποξηραµένο σύκο, φιλέτο πορτοκαλιού, αγγούρι,
ντοµάτα, πιπεριές, κάσιους και vinaigrette πορτοκαλιού

Paella µε καλαµάρι*, γαρίδες*, φρέσκα µύδια, πιπεριές, αρακά, σαφράν
και ισπανικό ρύζι bomba
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- Με φιλέτο κοτόπουλο

STRAWBERRY DAIQUIRI

- Μοσχαρίσιο κιµά

10.70 €
CHIMICHANGA
Τηγανητή αλευρίσια tortilla µε γέµιση από φιλέτο κοτόπουλο ή κιµά, µε τυρί τσένταρ και γκούντα.
Συνοδεύεται µε sour cream

AMIGOS SALAD
8.80 €
Δροσερή πράσινη σαλάτα µε τυρί τσένταρ, καλαµπόκι, ροδέλες ελιάς, ντοµάτα, πιπεριά και tortilla sticks
- Με φιλέτο κοτόπουλο

- Κοτόπουλο Chipotle
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Λεπτοκοµµένο, µαριναρισµένο κρέας ή γαρίδες µε τρίχρωµες πιπεριές,
σοταρισµένα κρεµµύδια και ντοµάτα.
Συνοδεύονται µε αλευρίσιες tortillas (6 τµχ), guacamole, sour cream και pico de gallo,
µε τις παρακάτω επιλογές:

- Μοσχάρι (300 γρ)
- Κοτόπουλο (350 γρ)
- Χοιρινό (300 γρ)

20.50 €
15.20 €
16.00 €

- Γαρίδες* (15 τµχ Νο4)
- Λαχανικά

16.90 €
12.50 €
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YOURSELF
11.00 €
STREET TACOS
Μαλακές αλευρίσιες tortillas (6 τµχ) µε µοσχαρίσιο κιµά, µαγειρευτό κοτόπουλο και Chili con Carne.
Συνοδεύονται µε sour cream, τυρί τσένταρ και pico de gallo
WRAP IT

AN DS

CRISPY TACOS

BURRITO

Αλευρίσια tortilla καλυµµένη µε salsa enchilada και λιωµένο τυρί,
γεµισµένη µε µία από τις παρακάτω γεύσεις:

- Μαγειρευτό κοτόπουλο

10.40 €
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SOFT TACOS TRAY

- Μαγειρευτό κοτόπουλο
9.40 €

9.60 €

VEGANO BURRITO BOWL

Μεξικάνικο µπoλ µε ρύζι λαχανικών, guacamole, µανιτάρια σωτέ, καλαµπόκι,
κόκκινα φασόλια, pico de gallo και ραπανάκια

9.20 €
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11.50 €

Γαρίδες* µε sauce Chili Μαγιονέζα, pico de gallo και iceberg. Σερβίρονται µε lime

- Veggie Chipotle

7.90 €
Μαριναρισµένα λαχανικά (πιπεριά, κολοκύθι, καρότο, µανιτάρια champignon και πλευρώτους)
µε salsa Chipotle και bean dip
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BURRITO WRAP

8.80 €

- Με φιλέτο κοτόπουλο

9.80 €

Μεξικάνικο wrap µε αλευρίσια tortilla, guacamole, pico de gallo, sour cream, καλαµπόκι,
iceberg, τυρί τσένταρ και γκούντα

Όλα τα Burritos γαρνίρονται µε

7.10 €

Παναρισµένα φιλετάκια κοτόπουλο µε τηγανητές πατάτες και κέτσαπ

CHICO BURGER 100% FRESH BEEF

9.50 €

Πέννες µε σάλτσα ντοµάτας και τριµµένo τυρί παρµεζάνα

10.10 €

MUSHROOM DELUXE 100% FRESH BEEF

10.50 €

Με σοταρισµένα µανιτάρια, τυρί τσένταρ, ντοµάτα, κρεµµύδι, iceberg και µαγιονέζα
7.80 €

Μεξικάνικες πίτες από αλεύρι, µε κοτόπουλο καρέ και τυρί γκούντα.
Συνοδεύονται µε τηγανητές πατάτες και nachos cheese sauce

PENNE CON TOMATE

WESTERN BACON 100% FRESH BEEF
Με µπέικον, τυρί τσένταρ, onion rings, µουστάρδα και Amigos BBQ sauce

Μοσχαρίσιο burger µε διπλό τυρί τσένταρ και τηγανητές πατάτες

KIDSADILLAS

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟ ΡΥΖΙ

BURGERS

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

CHICKEN BITES

9.70 €
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Κοτόπουλο µαγειρεµένο µε καπνιστή πιπεριά Chipotle, τυρί τσένταρ και pico de gallo.
Σερβίρονται µε guacamole

- Camarones

- Μοσχαρίσιο κιµά

7.90 €
Αλευρίσια tortilla καλυµµένη µε salsa enchilada, γεµιστή µε µαριναρισµένα λαχανικά
(πιπεριά, κολοκύθι, καρότο, µανιτάρια champignon και πλευρώτους), salsa Chipotle και bean dip

Μοσχάρι µαγειρεµένο µε φύλλα αβοκάντο, αγαύη, τυρί τσένταρ, pico de gallo
και µεξικάνικα µπαχαρικά. Σερβίρονται µε sour cream

- Chicken Chipotle

- Chili con Carne

VEGGIE CHIPOTLE BURRITO

Χοιρινό µαριναρισµένο σε µεξικάνικες πιπεριές Ancho και Guajillo και µε φρέσκο ανανά.
Σερβίρονται µε salsa από πιπεριά Arbol

- Barbacoa

10.60 €

Μεγάλη αλευρίσια tortilla γεµιστή µε κόκκινα φασόλια, τυρί τσένταρ
και µία από τις παρακάτω επιλογές:

Mικρές αλευρίσιες tortillas (4 τµχ) µε µία από τις παρακάτω επιλογές:

- Carne Al Pastor

- Μοσχαρίσιο κιµά

BURRITO CLASSICO
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Τραγανές tortillas καλαµποκιού (2 τµχ) µε µαγειρευτό κοτόπουλο ή κιµά, pico de gallo,
iceberg και τυρί τσένταρ. Συνοδεύονται µε µεξικάνικο ρύζι

- Chili con Carne

10.60 €

CHICKEN BURGER

10.60 €

Με φιλέτο κοτόπουλο, τυρί τσένταρ, ντοµάτα, κρεµµύδι, iceberg και cocktail sauce
6.20 €
Συνοδεύονται µε φρέσκες ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ

FROM THE GRILL

HACIENDA SKEWER

CHURROS CON PRALINE

Σούβλα κρέατος (280γρ) και ροδέλες λαχανικών ψηµένα στη σχάρα.
Συνοδεύεται µε sour cream και honey mustard sauce

Ισπανικοί λουκουµάδες µε σπιτική πραλίνα φουντουκιού

- Κοτόπουλο φιλέτο

13.00 €

- Χοιρινό φιλέτο

5.70 €

BLACKBERRY CHEESECAKE
14.20 €

5.80 €

American Cheesecake µε σως βατόµουρου

CHOCOLATE MOCHA TART

6.20 €

Κρέµα σοκολάτας γάλακτος και κουβερτούρας µε mocha πάνω σε µπισκότο βάφλας µε πραλίνα

GRILLED CHICKEN
Μαριναρισµένο φιλέτο κοτόπουλο (350γρ) ψηµένο στη σχάρα µε τις παρακάτω επιλογές:

- Classic

11.60 €

µε dip honey mustard sauce on side

- Pineapple

- Parmesan

12.20 €

µε κόκκινη σάλτσα µανιταριών,
τυρί παρµεζάνα και γκούντα
12.20 €

SANGRIA

OUR FAMOUS FROZEN MARGARITA

µε σάλτσα ανανά Amigos

Με χυµό από φρέσκο λεµόνι ή φράουλα
ΠΟΤΗΡΙ

GROUND ROUND
Ζουµερό µοσχαρίσιο µπιφτέκι σχάρας (320γρ) µε τις παρακάτω επιλογές:

- Del Amigos

10.60 €

- Blue cheese

10.60 €

µε τη σπιτική µας blue cheese sauce

- Chili & cheese

10.70 €

µε chili con carne
και λιωµένο τυρί τσένταρ

µε salsa ranchera, τυρί γκούντα
και nachos cheese sauce

- Nachos

10.50 €

µε σάλτσα τυριού τσένταρ

7.80 €

0.5 L

15.00 €

1L

26.40 €

0.5 L
1L

7.00 €
13.00 €
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BUEN P ECHO
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιµολόγιο).

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω συνοδευτικά:
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΠΟΥΡΕΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑΣ

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟ ΡΥΖΙ

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice).

Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Σοφία Μαλτεζάκη
Ο τιµοκατάλογος µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.
Παραγγελίες αλκοολούχων ποτών γίνονται δεκτές µόνο από ενήλικες.
Οι περιγραφές του µενού µπορεί να µην αναφέρουν όλα τα συστατικά.
Τα υλικά µε σήµανση * είναι κατεψυγµένα.

